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VERGONHA!

2

É um esculacho!!!

Resenha Cultural
Luciana Mello canta

‘‘Na Luz do Samba’
no Teatro Sesi 

de Caxias

6

Ex-presidente Lula deixa a cadeia após 580 dias e menos 
de 24 horas após o STF derrubar a prisão em 2ª instância. Como primeira 

reação depois do ‘Lula Livre’, o índice Bovespa despencou e o dólar disparou.

Pré-candidato
‘mendiga’ votos 

com enquete

ReJeITaDo!

Primeira-dama 
‘sovaco de 
cobra’  é 

lembrada por 
leitor da coluna
2

3

Bairro de cara nova 
em Belford Roxo 

Indicação parlamentar 
do vereador Markinho 
Gandra muda a cara da 
Vila Maia, com obra que 
melhorou a acessibilida-
de dos moradores.

dIVuLGAçãO 
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“Tenho uma reapresentação 
no dia 13 de novembro, às 20h, 
no CCN - Centro de Convivên-
cia Nordestina - em Nova iguaçu. 
Todos da Resenha Cultural estão 
convidados”. grato valnei ainê, 
ex-vocalista da Banda Negril. Su-
cesso no show “Quarta autoral”, 
com participação de dida Nasci-
mento. aquele abraço, Fera!!!

Aquele Abraço!Resenha Cultural
Hora

Jota Carvalho
jota.carvalho@yahoo.com

Neste domingo, dia 10, 
o TopShopping recebe o 
Show Especial Tributo a El-
ton John com o grupo Ro-
cket Band (foto). Formada 
por experientes músicos da 
cena carioca, a banda surge 
com o intuito de preencher 
uma lacuna de cinco déca-
das de sucesso da atemporal 
obra de Sir. Elton John.

a Rocket Band conta 
com alex Feitosa, no piano 
e voz; Cláudio Francioni, 
no baixo e voz; Erick Car-
doso, na bateria; e Raphael 
assunção, na guitarra e voz.

o grupo promete emo-
cionar o público com uma 
quantidade incomparável 
de hits de sucesso do can-

tor como, “Skyline Pigeon”, 
“Circle of life”, “goodbye 
Yellow Brick Road”, “Niki-
ta”, “Crocodile Rock”, entre 
outros.

Com um repertório que 
facilmente se confunde com 
a trilha sonora de uma vida, 
o show é para ser cantado 
do início ao fim, fazendo 
palco e plateia se unirem 
em uma só voz. o Show 
Especial Tributo a Elton 
John acontecerá na Praça 
de alimentação, 2º Piso, às 
17h. o evento é gratuito! o 
TopShopping está localiza-
do na av. governador Ro-
berto Silveira 540, Centro – 
Nova iguaçu. Telefone: (21) 
2667-1787.

HORAHMuniCipiOS@
GMAiL.COM

Mulher do prefeito sumida
a primeira-dama de uma cidade do Rio continua 

sendo mistério e deixando o eleitorado do ‘maridão’ 
de orelha em pé. É que, até ontem, ninguém tinha 
visto a bendita, embora aspones do prefeito jurem, 
com os pés juntinhos, que ela vive fora do país, ad-
ministrando os bens do homem.

*****************************************

Primeira-dama sovaco de cobra

um dos leitores da coluna lembrou que o SoM-
BRa já tocou nesse assunto tempos atrás. “Tô rindo 
até hoje do que li na coluna de vocês. o SoMBRa 
chamou a tal senhora de ‘primeira-dama sovaco de 
cobra’, ou seja, a que ninguém vê. Se cobra tem axi-
las, eu nunca vi”, lembra o leitor bem-humorado, 
que se identifica por Benedito Amor dos Santos. 

*****************************************

.Parece que o homem ‘roda baiana’

Pelos corredores da prefeitura sem primeira-da-
ma, servidores desconfiados apostam que o homem 
pode não ser muito chegado à fruta mulher. Nossa 
agente sênior, vó Candinha, captou de conversas 
internas em uma das secretarias, que o moço ‘bota 
roupa’ na curimba de um conhecido pai-de-santo. 
“daí, pode-se concluir muita coisa e até decifrar o 
enigma da primeira-dama. Se cavucar a terra sai mi-
nhoca”, brinca dona Cândida.

Luciana Mello
no Teatro
Sesi-Caxias

a cantora luciana Mello sobe 
ao palco do teatro Firjan SESi Ca-
xias com sucessos do álbum “Na 
luz do samba”, um disco dedicado à 
Jair Rodrigues. Produzido por Wal-
mir Borges, o Cd foi indicado ao 

grammy latino 2017 como melhor 
álbum de samba. a apresentação 
ocorre no feriado, 15 de novembro, 
às 20h. Entre os destaques estão as 
nove faixas do álbum, algumas iné-
ditas, como a música “Estrela Sorri-

dente”, composta por seu irmão Jair 
oliveira em homenagem ao pai, e 
algumas regravações inclusive do 
repertório de Jair Rodrigues, como 
“Clementina” (altay veloso), “So-
mente Sombras” (uma das primeiras 

parcerias dos compositores Zeca Pa-
godinho e arlindo Cruz, que assina o 
release do disco) com participação de 
alcione e “Roda de Baiana”, que traz 
nos vocais sua pequena Nina levy, 
na época com sete anos.

luciana Mello é considerada uma 
das grandes cantoras da música po-
pular brasileira e surpreende por seu 
incrível desempenho nos palcos. 

o Teatro Firjan SESi Caxias fica 
na Rua arthur Neiva, 100, no Centro.

Peninha e
Egberto Gismonti

o compositor Peninha 
e o multi-instrumentista 
Egberto gismonti estarão 
no palco do programa ‘Sr. 
Brasil’, apresentado por 
Rolando Boldrin, neste 
domingo (10), a partir das 
9h, na Tv Cultura.

Peninha é considerado 
um dos grandes nomes da 
música brasileira. No pro-
grama, ele apresenta os 
sucessos Sozinho, Sonhos 
e alma gêmea.

outra atração é um dos 
nomes mais relevantes da 
música nacional, Egberto 
gismonti. Com mais de 
50 anos de carreira, gis-
monti é autor de 70 dis-
cos e de uma centena de 
trilhas de filmes, balés e 
peças de teatro. 

Para um aprendiz de 
teatro, poucas sensa-
ções se comparam a 

aprender mais sobre o ofício 
com grandes nomes das artes 
cênicas. idealizado pelo pro-
fessor de teatro da Estação 
Cidadania Planeta Futuro, 
Emerson Matos, o Projeto 
‘Papo de ator’ promete via-

Professor Emerson Matos (centro de bermuda) e seus alunos do curso de teatro

 divulgação

Tributo a Elton John em Nova Iguaçu

bilizar essa oportunidade aos 
alunos do curso oferecido gra-
tuitamente no espaço, locali-
zado no bairro São Roque, em 
Queimados.

a iniciativa, que será lança-
da na terça-feira (12), organi-
zará, a cada três meses, visitas 
de atores, diretores e roteiristas 
renomados ao equipamento, 
que é mantido pela Prefeitura 
por meio da Secretaria Muni-

cipal de Cultura e Turismo.
de acordo com Emerson, 

os alunos poderão tirar suas 
dúvidas em relação a Teatro, 
Tv e Cinema e ainda contar 
com aulões e workshops mi-
nistrados por esses artistas, 
nos quais poderão obter expe-
riências em diferentes aspec-
tos.

“Trataremos diversos as-
pectos de atuação nesses en-

contros, como técnicas para 
estar mais à vontade com o 
corpo, respiração, dicção, 
voz, olhar e presença de pal-
co. assim, ao entrar em cena, 
nossos alunos poderão ter um 
diferencial gerado por esses 
conhecimentos. Eles estarão 
aptos a fazer uma autoanáli-
se sobre suas interpretações, 
improvisações e seus corpos”, 
finalizou o professor.

divulgação

Projeto Papo de Ator, um 
‘laboratório’ em Queimados
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cadastro

Reprodução da pesquisa de opnião foi postada nas redes sociais e compartilhada pelos aliados de Danielzinho da Padaria

RaFaEl BaRRETo/PMBR

Christian Vieira estava acompanhado de sua adjunta, Ana Carolina Bravo Callado, 
fiscais da pasta e do presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), Davi Calado

Mãe pede votos para 
filho pré-candidato 
em Nova Iguaçu 

Secretário Christian Vieira conversou com pacientes na recepção e vistoriou atendimento a pacientes
 

Secretário de Saúde de Belford Roxo 
percorre unidades de atendimento

“a melhor uPa da 
Baixada Flumi-
nense é a de Bom 

Pastor”. a frase é de 
Cátia Regina, de 41 
anos, que estava sen-
do atendida em uma 
das unidades de pronto 
atendimento de Bel-
ford Roxo, no mesmo 
momento em que o se-
cretário municipal de 
Saúde, Christian viei-
ra, fazia fiscalização no 
posto, na última quinta-
-feira. o secretário este-
ve acompanhado de sua 
adjunta, ana Carolina 
Bravo Callado, fiscais 
da pasta e do presidente 
do Conselho Municipal 
de Saúde (CMS), davi 
Calado. “Não tenho do 
que reclamar. aqui tem 
bons médicos e os en-
fermeiros de plantão 
são bem atenciosos”, 
completou Cátia.

UniDaDE
 PoSSUi 

15 lEitoS
a primeira parada do 

secretário foi a uPa de 
Bom Pastor, que possui 
15 leitos e está localiza-
da no bairro de mesmo 

Antonio Carlos 
horahmunicipios@gmail.com

nome. até a chegada 
dos visitantes, a unidade 
já havia realizado mais 
de 150 atendimentos, 
sendo que o equipamen-
to tem a capacidade de 
realizar 400 consultas 
por dia, nas especiali-
dades de clínico geral e 
pediatria. as segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
a população pode usar 
os serviços de odonto-
logia. a visita foi acom-
panhada da enfermeira 
chefe, Priscila Nocito, 
e os diretores, o médi-
co umberto Nocito e de 
luiz antônio duque.

“o balanço foi bem 
positivo. Está tudo fun-
cionando. o atendimen-
to e os exames médicos 
e de imagem, como 
raio-x. Se fosse dar uma 
nota, seria oito”, resu-
miu o secretário Chris-
tian. a vice-presidente 
do CMS, Jandira Rosa, 
também gostou do que 
viu na uPa de Bom 
Pastor. “Constatamos 
que está funcionando 
bem, deste a porta de 
entrada até a limpeza. 
Estão todos uniformi-
zados e credenciados”, 
elogiou Jandira, ao lado 
da também conselheira 
Elca Machado.

a menos de um ano 
das eleições muni-
cipais, o desespero 
começa a sufocar a 
pretensão de alguns 
pré-candidatos que so-
nham com uma cadei-
ra no legislativo na 
Baixada Fluminense. 
Para tanto, vale tudo, 
desde   promover cam-
panhas maquiadas por 
encontros com mora-
dores à pesquisas de 
intenção de votos nas 
redes sociais, hoje 
uma das plataformas 
mais acessível pelos 
internautas e onde é 
possível ver de tudo, 
até mãe pedindo para 
votar no filho.

aliás, a personagem 
em questão é a mãe 
de danielzinho da Pa-
daria, pré-candidato 

a vereador pelo MdB, 
em 2020. Filho do ex-
-vereador daniel da Pa-
daria (daniel Eduardo 
da Silva, o daniel da 
Padaria (PdT), já fa-
lecido, o jovem já está 
em campanha embora 
a Justiça Eleitoral ain-
da não tenha permitido 
manifestações políticas 
com objetivo de promo-
ver candidatura.  

uma enquete realiza-
da pela página do Fa-
cebook ‘alex do Ter-
ceiro distrito coloca 
no embate danilzinho 
e Nelzinho irmão, am-
bos de Santa Rita, em 
Nova iguaçu. Segundo 
a opinião, o primei-
ro pré-candidato leva 
vantagem, com 76% 
da preferência sobre o 
oponente (24%). o re-

REPRodução

da uPa, o secretário foi 
até a Rua Begonia, no bair-
ro Jardim Redentor, onde 
está sendo construído um 
novo posto de saúde. E, por 
fim, ele fiscalizou o serviço 
na uPa do bairro lote Xv. 
a unidade possui 18 leitos 
e atende nas especialidades 
de clínico geral e pediatria. 

Quando a equipe da secreta-
ria chegou ao local, mais de 
200 pessoas já haviam sido 
atendidas. a uPa tem a ca-
pacidade diária de atender a 
300 moradores. a visita foi 
acompanhada pela adminis-
tradora lígia Magna e sua 
adjunta lilian Cristina.

de acordo com o secretá-

rio Christian vieira, no geral, 
a visita teve partes positivas 
como a medicação e insu-
mos, mas também teve coi-
sas negativas, que não estão 
dentro do padrão de atendi-
mento, como a falta de pro-
fissionais. “Esta é a segunda 
vez que vou de surpresa na 
uPa de Bom Pastor e me de-

paro com um quadro positi-
vo. o acolhimento, tempo de 
espera e atendimento estão 
dentro do padrão razoável. 
agora, a unidade do lote 
Xv tem que melhorar esses 
pontos e também resolver 
o problema da falta de pro-
fissionais”, disse Christian 
vieira.

 Obra de nOvO pOstO de saúde e avaliaçãO pOsitiva

sultado atiçou a euforia 
da matriarca da família, 
que aproveitou para fa-
zer um apelo: “votem 
no daniel, por favor!’. 
Se ansiedade já toma 
conta dos aliados do jo-
vem, o que pode acon-
tecer quando a campa-
nha de fato começar?

DE Playboy a
 hUMilDE, 
MaS falta

 ExPERiênCia 
a falta de experiência 

política é um fardo a mais 
que pesa negativamente na 
pré-candidatura de daniel. 
aliado a esses fatores, há 
uma atmosfera de rejeição 

pairando sobre sua cabeça. 
Segundo os moradores, o 
jovem não conhece os pro-
blemas da região, porque 
não cresceu no local. 

“Ele caiu de paraquedas. 
Enquanto, os moradores 
sofriam e ainda sofrem 
com o descaso de políti-
cos inescrupulosos, ele 

(danielzinho) passeava 
por Paris, Nova York e 
outros países da Europa. 
Nasceu em berço de ouro 
e não tem cacife para re-
presentar nosso bairro”, 
disse. diante disso, vamos 
aguardar os próximos 
capítulos desse enredo 
político.

Matrículas para as escolas municipais em Meriti
a Secretaria Mu-

nicipal de Educação 
da Prefeitura de São 
João de Meriti di-
vulgou o calendário 

de matrículas para 
2020. o período de 
renovação está aber-
to e termina no dia 
14 de novembro. Já 

as novas inscrições 
começam no dia 11 
de novembro nas 
próprias unidades 
escolares. 

os prazos:para ma-
trículas novas são: 
para pessoas com 
deficiência (11/11 a 
06/12); Educação in-

fantil (creche parcial 
e integral), cadastro 
para matrícula (11/11 
a 06/12); Educação 
infantil (pré-escola) 
– 11/11 a 20/12); En-
sino Fundamental (1º 

ao 9º ano) e Educa-
ção de Jovens e adul-
tos (1ª a 9ª etapa) – 
16/12/19 a 31/01/20. 
Mais informações 
nas secretarias das 
escolas municipais.
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uma das melhores

Secretaria de Comunicação 
Social de Nova Iguaçu

Unidade Básica de Saúde Rancho Fundo consegue atender demanda 
com equipe treinada. O objetivo é manter o atendimento humanizado 

Saúde de qualidade em Nova Iguaçu

Estudante de 16 anos é atingida por uma 
bala perdida numa escola estadual em Belford 
Roxo. a jovem estava com outros alunos no 
pátio do Colégio Sargento Wolff quando sen-
tiu uma ardência na perna esquerda e percebeu 
que havia sido baleada.

Parceria entre o detran.RJ e a Fundação 
Santa Cabrini (FSC), vinculada à Secretaria 
de Trabalho e Renda, oferece novas  perspec-
tivas de vida para presos através da expansão 
da política pública destinada aos apenados 
fluminenses.

Hoje, a partir das 11h, a Bateria Feminina Fina Batu-
cada, da Escola de Música villa-lobos, se apresenta no 
saguão getúlio vargas, no interior do Palácio. o grupo 
de percussão, formado exclusivamente por mulheres, foi 
fundado em 1998 pelo Mestre Riko, um dos fundadores 
da escola.

‘Caminhos do Brasil’ apresenta bateria feminina 

CT Carlão Silva I
o Centro de Treinamen-

to de vôlei de Praia Carlão 
Silva comemora seu 17º 
aniversário no próximo dia 
24, a partir das 9h, na Pra-
ça do Skate, no Centro de 
Nova iguaçu. a festa acon-
tece todos os anos e vai 
contar com uma programa-
ção que inclui ação social. 

Calouros do voto
Entre os dias 25 a 29 des-

te mês, a Justiça Eleitoral em 
todo o país promoverá ações 
voltadas para os jovens que 
deverão votar pela primeira 
vez nas Eleições 2020. a Se-
mana do Jovem Eleitor vai 
conscientizar os cidadãos de 
16 e 17 anos sobre a impor-
tância do voto.

a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
de proibir a prisão após 
a condenação em segun-
da instância abre prece-
dência para a impunida-
de no Brasil. o chamado 
‘trânsito em julgado’, que 

possibilita o ingresso de 
recursos e protela a prisão 
de condenados é um tapa 
de mão aberta na dignida-
de do cidadão, que assiste 
impassível aos casos de 
corrupção na política, in-
vestigados no âmbito da 

operação lava Jato.
É inconcebível que em 

um país, conhecido como 
‘paraíso dos corruptos, a 
observância da lei é en-
cravada por janelas pelas 
quais escapam todas as 
possibilidades de punição. 

a decisão do STF ofusca 
os sinais de esperança e 
suscita o sentimento de 
revolta, dada a falta de 
perspectiva que, agora, 
invade todas as mentes e 
faz questionar : que país é 
esse?

Precedência para a impunidade

                                   divulgação 

dIreto ao PoNto

divulgação/FiRJaN 

Quem mora no bairro Rancho 
Fundo sofre com a falta de sanea-
mento básico e asfaltamento. E para 
complicar ainda mais os problemas 
pontuados pelos moradores, um va-
zamento de água da Cedae, locali-
zado perto do ponto de ônibus 561 
(Pavuna x Sta Rita), revoltou quem 
enfrenta as torneiras sem uma gota. 
a denúncia foi postada nas redes 
sociais com o objetivo de chamar 
a atenção dos órgãos da Prefeitura. 
até o fechamento desta edição, não 
havia informações sobre se a com-
panhia de água enviou uma equipe 
para trocar o cano quebrado. 

nos bairros

desperdício de água e rua sem asfalto em Nova Iguaçu 

horahmunicipios@gmail.com Senadores visitam 
áreas atingidas por óleo

PERnaMbUCo - 
um grupo de senadores 
que integram a comis-
são parlamentar cria-
da para acompanhar as 
ações de enfrentamento 
à poluição causada pelo 
óleo que já atingiu nove 
estados do Nordeste 
percorreram algumas 
das localidades afetadas 
em Pernambuco e no 
Rio grande do Norte.

os senadores Fabiano 
Contarato (Rede-ES), 

 REPRodução/FaCEBook 

brasil

Humberto Costa (PT-PE), 
Jean Paul Prates (PT-RN) e 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-aP) estiveram ontem em 
Cabo de Santo agostinho, 
na praia de itapuama, no 
litoral sul de Pernambu-
co. antes, se reuniram, na 
Capitania dos Portos, em 
Recife (PE), com represen-
tantes de órgãos federais e 
estaduais que participam 
das ações de identificação 
e coleta do material. Fonte: 
agência Brasil. 

TSE suspende cassação de 
vereador de Silva Jardim 

Pelo menos um dos três 
vereadores de Silva Jardim 
cassados por abuso de poder 
político e econômico voltará 
à Câmara Municipal. decisão 
neste sentido (confira aqui) 
foi tomada na última quinta-
-feira pelo ministro luis Fe-
lipe Salomão, do Tribunal 
Superior Eleitoral em favor 
de adão Firmino (foto). o 
ministro concordou com a 
tese da advogada Tatiana da 

Silva Pereira França david, 
de que não haveria “prova ro-
busta” na representação feita 
pelo Ministério Público con-
tra Firmino. Em seu despacho 
o ministro determina que o 
Tribunal Regional do Rio de 
Janeiro (TRE-RJ) seja comu-
nicado imediatamente da sus-
pensão dos efeitos do acórdão 
que cassou ainda a chapa ma-
joritária eleita em 2016, na 
parte relacionada a adão. 

Em meio ao caos que se 
instalou na rede públi-
ca de saúde provocado, 

principalmente, pela superlota-
ção e a falta de insumos, a po-
pulação ainda encontra atendi-
mento de qualidade na unidade 
Básica de Saúde Rancho Fundo, 
distante bairro localizado no an-
tigo terceiro distrito de Nova 
iguaçu. 

Com uma demanda de mais 
de 3 mil pessoas atendidas to-
dos os meses, a uSB oferece 
uma gama de especialidades 
para a população como neuro-
logia, endocrinologia, gineco-
logia, dentista, clínica médica. 
além disso, estão disponívelis 
para quem procura a unidade o 

Programa Médico da Família’, 
o teste do pezinho e vacinas. de 
acordo com Patricia leitão, que 
assumiu a direção da uSB no 
dia 15 de janeiro deste ano, são 
realizados mais de mais de 3 mil 
exames laboratoriais

 mensalmente. “É um número 
alto por conta da demanda. aqui, 
atendemos pessoas de várias lo-
calidades, não apenas do Rancho 
Fundo. Conseguimos dar conta 
do recado e quem vem aqui, não 
volta pra casa sem atendimento. 
É um leão por dia. Não é fácil, 
mas a missão é cumprida todos 
os dias!”, afirma orgulhosa da 
equipe de profissionais de saúde 
que comanda com mastria. 

A USB fica na Estrada de 
Santa Rita, 2.761. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo 
telefone: (21) 3767-1924

Missão cumprida II
Haverá sorteios de brin-

des e queima de fogos. o 
projeto, criado pelo ex-cra-
que Carlão Silva, tem como 
principal missão a inclu-
são de jovens no esporte. o 
evento será realizado a partir 
das 9h. um kg de alimento 
não perecível é o ingresso 
para participar do evento. 

Audiência 
Presidente da Comissão 

de Saneamento ambiental, 
da assembleia legislativa 
do RJ, o deputado gustavo 
Schmidt (PSl) se posicio-
nou contra a privatização 
das concessionárias de água 
e esgoto durante audiência 
pública com o Fórum de de-
senvolvimento Estratégico. 

 Patrícia leitão dirige a USb do bairro, que tem uma grande demanda 
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daNiEla PoRCElli / CBF

Controlar ansiedade pelo título 
é a meta de todos no Flamengo Fluminense segue tentando fugir 

do rebaixamento na Série A

Jorge Jesus: “nós queremos chegar na última ro-
dada campeões. Mas isso não é fácil”

alEXaNdRE vidal / CRF

a vitória de 1 a 
0 sobre o Botafogo 
manteve o Flamen-
go com oito pontos 
de vantagem para 
o segundo coloca-
do Palmeiras, agora 
faltando sete roda-
das para o término 
do Campeonato Bra-
sileiro. Para muitos, 
o principal adversá-
rio do Rubro-Negro 
passa a ser o próprio 
time, já que a ansie-
dade pela conquista 
do caneco é cada vez 
maior. Justamente 
por isso que os jo-
gadores e o técnico 
Jorge Jesus sabem 
que precisam conter 
esta situação.

“Nós sabemos que 
a cada vitória nos 
aproximamos do tí-
tulo, porém, não 
existe nada conquis-
tado e não podemos 
deixar que a ansie-

dade nos atrapalhe. 
o Flamengo não é 
o único que ainda 
pensa no título e por 
isso mesmo temos 
que manter os pés 
no chão. Estamos 
sempre pensando 
em um jogo de cada 
vez e foi assim que 
conseguimos man-
ter a vantagem que 
temos”, analisou o 
zagueiro Rodrigo 
Caio.

Jorge Jesus con-
corda. “Nós que-
remos chegar na 
última rodada cam-
peões. Mas isso não 
é fácil. Estamos 
chegando perto do 
fim. o tempo vai fi-
cando mais curto e 
é normal que a an-
siedade vá subindo. 
Tentamos superar 
isso com nossa con-
fiança e prazer de 
jogar”, disse Jesus.

o que era para gerar 
um clima de tranquili-
dade acabou deixando 
ainda mais exposta a 
crise política no co-
mando do Fluminense. 
antes do triunfo de 2 
a 1 sobre o São Paulo, 
fora de casa, o vice-
-presidente de futebol 
Celso Barros defendia 
a demissão do técni-
co Marcão. Porém, em 
rota de colisão com o 
presidente Mário Bit-
tencourt, o dirigente 
teve que aceitar a ma-
nutenção da comissão 

 Vitória contra o São Paulo não esconde luta política entre Mário bittencourt (foto) e Celso barros 

 luCaS MERçoN/FFC

Revelado pelo 
Flamengo, le-
onardo já aban-

donou a carreira nos 
gramados há algum 
tempo para se tornar 
técnico, e atualmente 
trabalha como diretor 
no Paris Saint-germain. 
E apesar da distância 
da capital francesa para 
o Rio de Janeiro, o ex-
-jogador ainda acom-
panha aos jogos do Ru-
bro-Negro e, segundo o 

próprio, tem gostado do 
que tem visto nos últi-
mos meses.

após a vitória do Pa-
ris Saint-germain por 1 
a 0 sobre o Club Brugge-
-BEl, na última quarta 
(6), no Parc des Princes, 
pela fase de grupos da 
Champions league, o 
dirigente brasileiro co-
mentou sobre o momen-
to vivido pelo Flamengo 
e elogiou bastante o tra-
balho do técnico Jorge 
Jesus. Para leonardo, 
o comandante portu-

guês vem conseguindo 
resgatar uma atmosfera 
parecida à vivida pelo 
clube carioca na época 
de Zico, maior ídolo da 
história do Flamengo, e 
com quem teve a opor-
tunidade de atuar. “Ele 
(Jesus) é um técnico 
especial, o que o Fla-
mengo está fazendo é 
incrível, está marcando 
uma época. ver o Ma-
racanã como está, e ver 
o Rio como está viven-
do tudo isso, é maravi-
lhoso, me faz lembrar 

da minha época. Tinha 
um que carregava todo 
mundo, que era o Zico, 
que ganhava multidões 
e agora a gente vê isso 
acontecer de novo. isso 
realmente me dá muito, 
muito prazer, e alegria”, 
afirmou.

E o trabalho desem-
penhado pelo português 
também vem colocando 
o Flamengo na rota por 
novos títulos. além da 
decisão da Conmebol 
libertadores contra o 
River Plate, no próximo 

dia 23, a equipe tam-
bém tem a chance de 
terminar a temporada 
de 2019 com o título do 
Brasileirão, competição 
que lidera de forma iso-
lada.

leonardo comentou 
sobre a possibilidade de 
o seu ex-clube voltar a 
faturar os dois títulos. 
“Você voltar a uma final 
de libertadores, contra 
o River, e no campeo-
nato com oito pontos à 
frente do segundo... en-
tão repetir a façanha de 

ganhar o Brasileiro e a 
libertadores, realmente 
seria uma coisa extraor-
dinária”, completou.

Na última quinta-fei-
ra (7), o Flamengo ven-
ceu o Botafogo por 1 a 
0 no Nilton Santos, em 
clássico válido pela 31ª 
rodada do Brasileirão, e 
voltou a ficar oito pon-
tos na frente do Palmei-
ras na tabela de classi-
ficação. Neste domingo 
(10), a equipe recebe 
o Bahia, no Maracanã, 
pela 32ª rodada.

técnica.
o assunto tinha tudo 

para chegar ao fim, po-
rém, na entrevista coleti-
va que concedeu após o 
confronto, Marcão falou 
da situação, sem negar.

“Sabemos que esta-
mos expostos ao resul-
tado no futebol. acom-
panho este esporte há 
muito tempo e sei como 
a coisa funciona. Estou 
muito tranquilo e pro-
curo sempre trabalhar. 
Quando não acontece 
como imaginam, cria-
-se muitas especulações. 

Procuro ficar alheio e 
seguir meu planejamen-
to, trabalhando com o 
grupo. deixei o nosso 
presidente, junto do nos-
so vice, se resolverem”, 
disse Marcão.

Celso Barros e Mário 
Bittencourt se tornaram 
aliados na última elei-
ção presidencial, porém, 
uma possível disputa po-
lítica entre eles poderia 
ser previsível pela rele-
vância que ambos ga-
nharam nas laranjeiras 
nos últimos anos. apesar 
disso, a divergência não 

chega a ser extrema e 
não impede que ambos 
estejam juntos na gestão. 
Pelo menos enquanto o 
time estiver afastando o 
risco de rebaixamento.

dentro de campo o 
elenco realizou, ontem, 
apenas um trabalho re-
generativo e neste sába-
do, já no Rio grande do 
Sul, Marcão define a es-
calação para o jogo deste 
domingo, às 16h, contra 
o internacional, no Bei-
ra-Rio, em Porto alegre, 
pela 32ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

 O ex-lateral da Gávea atualmente é 
dirigente do Paris Saint-Germain

 

EM ALTA

 “Ele (Jesus) é um técnico especial”, vibra o ex-jogador Rubro-Negro 

Fla: Leonardo 
diz que Jesus 
está ‘resgatando 

época de Zico’
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Lula sai da cadeia em Curitiba
e esculhamba PF, MP e RF

6

O ex-presidente disse que foi vítima de “uma safadeza”
Jota Carvalho

jota.carvalho@yahoo.com

luiS MaCEdo/CâMaRa doS dEPuTadoS

   Menos de 24 horas depois da 2ª instância cair no Stf, luiz inácio ganhou liberdade 

um ano e sete meses 
após ser preso na 
operação lava Jato 

para cumprir pena de corrup-
ção passiva e lavagem de di-
nheiro no processo do triplex 
do guarujá, o ex-presidente 
luiz inácio lula da Silva 
deixou na tarde de ontem, 8, 
a cela especial da Polícia Fe-
deral em Curitiba.

lula saiu da sede da PF às 
17h42 - pouco mais de uma 
hora depois da expedição do 
alvará de soltura. uma multi-
dão de manifestantes saudou 
o ex-presidente empunhando 
bandeiras do PT e gritando 
palavras de ordem.

a ordem de soltura do pe-
tista foi dada pelo juiz danilo 
Pereira Júnior, da 12ª vara 
Federal de Curitiba, me-
nos de 24 horas depois de o 
Supremo Tribunal Federal 
declarar inconstitucional a 
prisão após condenação em 
segunda instância - caso de 
lula.

lula foi condenado no caso 
triplex pelo ex-juiz Sergio 
Moro, atual ministro de Jus-
tiça e Segurança Pública, que 
lhe impôs nove anos e seis 

meses de reclusão. a pena foi 
aumenta para 12 anos e 1 mês 
de prisão pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região, 
o Tribunal da lava Jato. Em 
abril deste ano, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) reduziu 
a sanção para 8 anos, dez me-
ses e vinte dias de reclusão.

o petista cumpria pena des-
de a noite de sete de abril de 
2018 em uma cela especial 
dentro da Superintendência 
da Polícia Federal na capital 
paranaense. o ex-presidente 
é acusado de receber propinas 
da empreiteira oaS em troca 
de contratos da Petrobras.

o repasse teria sido materia-
lizado em obras de melhorias 
e ampliação de um triplex no 
edifício Solaris, no guarujá, 
no litoral paulista, e também 
por meio do armazenamento 
de bens que o ex-presidente 
recebeu durante seus dois 
mandatos no Planalto, entre 
2002 a 2009.

lula sempre negou o rece-
bimento de vantagens indevi-
das. Ele é réu em outras ações 
penais, como no caso do sítio 
de atibaia, no interior paulista, 
pelo qual foi condenado a doze 
anos e onze meses de reclusão 
pela juíza gabriela Hardt em 
fevereiro deste ano. o caso 

justIça

Circuito de Economia Solidária
é sucesso total em Belford Roxo
REPRodução

Selmair Félix trabalha com produtos feitos de crochê, enquanto Luiz Ferrei-
ra expôs tambémo quadro da Fazenda São Bernardino

o Circuito de Economia Soli-
dária, realizado  ontem, na Praça 
getúlio vargas, Centro de Belford 
Roxo, foi um sucesso. o evento 
reuniu 47 expositores, entre arte-
sãos e outros empreendedores, que 
apresentaram seus trabalhos. de 
acordo com a Secretaria Municipal 
de Trabalho, a economia solidária 
movimenta, mensalmente, aproxi-
madamente R$ 300 mil. o municí-
pio conta atualmente com mais de 
24 mil microempreendedores.

os 47 empreendedores de eco-
nomia solidária vieram de diversos 
municípios como Belford Roxo, 
Parati, Queimados, Nilópolis, São 
João de Meriti, Nova iguaçu e Ca-
pital. “Estamos dando os primeiros 
passos com a divulgação desse tra-
balho. isso possibilita que as pesso-
as comecem a ganhar seu dinheiro, 
gerando renda no município. Com 
o desemprego, a economia solidária 
tende a crescer”, avaliou o secretá-
rio municipal de Trabalho, Álvaro 
Nuna, ao lado do secretário adjunto, 
adriano Nascimento.

a organização desta edição ficou 
a cargo da Prefeitura de Belford 

Roxo, com apoio do Fórum Mu-
nicipal de Economia Solidária, da 
Subsecretaria Estadual de Emprego 
e Renda, da Superintendência Re-
gional do Trabalho do governo Fe-
deral e da assembleia legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro, além 
de parceiros locais.

o Circuito é um projeto desen-
volvido pelo Conselho Estadual de 
Economia Solidária, com o objeti-
vo de dar visibilidade à economia 
solidária nos municípios e gerar 
renda para os empreendimentos 
solidários.

EngaJaMEnto
a superintendente da Secretaria 

de Trabalho, ana asti, disse que o 
objetivo do Circuito é criar opor-
tunidades para quem produz. Ela 
elogiou a participação de Belford 
Roxo nesse programa. “o municí-
pio participa ativamente do Conse-
lho Estadual de Economia Solidária 
e estou vendo que a Prefeitura está 
engajada neste trabalho”, concluiu 
asti, acrescentando que um dos ob-
jetivos do projeto é fazer um estudo 
técnico para verificar o valor que a 

economia solidária movimenta no 
Estado do Rio.

“Estamos estudando a implanta-
ção de Centros de Economia Soli-
dária em diversos municípios. Com 
isso, o empreendedor terá o seu 
espaço com cursos de qualificação 
e oficinas”, completou o analista de 
Políticas Sociais do Ministério da 
Economia, diogo antunes.

ExPoSitoRES 
SatiSfEitoS

aos 63 anos, luiz Ferreira da 
Silva participa pela primeira vez do 
Circuito Fluminense de Economia 
Solidária. artista plástico desde os 
15 anos, ele expôs na Praça ge-
túlio vargas diversas peças. um 
dos quadros mostra a Fazenda 
São Bernardino, monumento 
histórico de Nova iguaçu. “o 
evento é uma oportunidade para 
mostrarmos nossos trabalhos 
em todo o Estado”, resumiu 
luiz Ferreira, que se aperfei-
çoou com diversos cursos técni-
cos, destacando-se a aerografia 
(técnica de pintura e ilustração 
semelhante ao grafite).

será julgado no próximo dia 
27 pelo TRF-4, que analisará 
se a sentença será anulada e o 
processo remetido de volta às 
alegações finais.

lUla Exalta 
aPoiaDoRES 
E CRitiCa Pf, 

MP E Rf
No primeiro discurso após 

ser solto, na porta da Polícia 
Federal em Curitiba, o ex-
-presidente lula (PT) citou o 
apoio recebido por partidários 
e fez críticas ao que chamou de 
“lado podre do estado brasilei-
ro”. “vocês não tem dimensão 
do significado de eu estar aqui, 
junto com vocês, hoje. a vida 
inteira tive conversando com 
o povo brasileiro, não pensei, 

que no dia de hoje eu poderia 
estar aqui conversando com 
homens e mulheres que, du-
rante 580 dias, gritaram aqui 
‘bom dia’, ‘boa tarde’ e ‘boa 
noite, lula’. Não importa se 
estivesse chovendo, fazendo 
40º graus, todo santo dia vo-
cês estavam aqui, vocês eram 
o alimento da democracia que 
eu precisava para resistir à 

safadeza e à canalhice, que o 
lado pobre do estado brasileiro 
fez comigo e com a socieda-
de”, afirmou o ex-presidente.

“o lado podre da Justiça, 
do Ministério Público, da Po-
lícia Federal (PF) e Receita 
federal (RF), que trabalharam 
para criminalizar a esquerda, o 
Partido dos Trabalhadores e o 
lula”, declarou.

Cada rua asfaltada em 
Belford Roxo representa 
um alívio para a população 
que comemora o fim da 
lama sob os pés e os ve-
lhos transtornos. Em mais 
uma indicação parlamen-
tar, o vereador Markinho 
gandra (PdT) conseguiu 
mudar a cara de um dos 
bairros mais populosos do 
município.

a Rua do Monte, locali-
zado na vila Maia, estava 

em péssimas condições, 
com buracos a perder de 
vista, o que dificultava a 
vida dos moradores, prin-
cipalmente por ser uma via 
inclinada. depois que o 
prefeito Wagner dos San-
tos Carneiro, o Waguinho, 
autorizou a obra, a realida-
de é outra. 

um longo trecho rece-
beu uma espessa camada 
de concreto, além de ser-
viço de drenagem, melho-

rando a acessibilidade de 
quem vive bairro. “Estou 
feliz com mais uma obra 
de grande alcance para 
a população. Essa rua é 
uma das principais da vila 
Maia porque é utilizada 
por evangélicos para subir 
o monte, onde acontecem 
as vigílias. agradeço ao 
prefeiito Waguinho por 
atender a minha indicação 
parlamentar”, enfatizou 
gangra. 

Obra melhora acessibilidade de moradores em Belford Roxo 



sábaDo, 09 De novembRo De 2019

Megaoperação deixa dois 
mortos em duque de Caxias 

7Polícia

Editoria de 
Polícia

Polícia Civil faz operação para desarticular quadrilhas de roubo de carga. Dois suspeitos 
foram mortos e outros 23 foram presos. Cerca de 300 policiais participaram da operação 

uma megaope-
ração (foto) 
realizada pela 

Polícia Civil em duque 
de Caxias, na manhã 
de ontem, resultou em 
dois  suspeitos mor-
tos em confronto com 
a polícia e 23 pessoas 
presas. o objetivo era 
desarticular quadrilhas 
especializadas em rou-

cerco aos crImINosos

bo de cargas na Baixada 
Fluminense., 

os investigadores da 
62ª dP (imbariê) des-
cobriram que traficantes 
das comunidades Santa 
lúcia, Rodrigues alves 
e Parada angélica, pas-
saram a roubar carros, 
cargas e passageiros de 
ônibus que circulam na 
região. as comunidades 
ficam próximas a Ro-
dovia Rio Juiz de Fora, 
estrada utilizada por vá-

rias transportadoras de 
mercadorias. Os trafi-
cantes passaram ainda a 
agir no roubo de pedes-
tres e lojas em Caxias.

“a gente conseguiu 
verificar, constatar aqui 
que o tráfico agora di-
versificou suas ativida-
des, não pratica só trá-
fico de drogas, em áreas 
contiguas onde ele pra-
tica crimes de roubo. E 
aqui como tem grande 
fluxo, o roubo de cargas 

é o principal”, explica o 
delegado Túllio Pelosi.

bloqUEioS
 MontaDoS 

PaRa DifiCUltaR 
aCESSo Da

 PolíCia
Pelo menos 300 po-

liciais de diversas de-
legacias percorreram 
ruas das comunidades. 
a ação, batizada de 
“operação Cerberus” 
contou com o apoio do 

departamento geral de 
Polícia Especializada 
(dgPE) e da Coorde-
nadoria de Recursos Es-
peciais (Core), além da 
delegacia de imbariê, 
em Caxias, responsável 
pelas investigações.

durante a operação a 
polícia encontrou barri-
cadas praticamente em 
todos os acessos às fa-
velas de imbariê. uma 
delas era feita de con-
creto e latão de ferro.

os bloqueios foram 
montados para dificul-
tar o acesso da polícia. 
um carro blindado foi 
usado na operação e os 
policiais cercaram os 
possíveis endereços dos 
suspeitos. no fim da ma-
nhã, todos os presos na 
operação foram enca-
minhados para a Cidade 
da Polícia, assim como 
as drogas e o dinheiro 
do tráfico apreendidos 
na operação.

franciane foi morta e enterrada no quintal de 
casa e Gutemberg é o principal suspeito

Mulher era forçada a comer fezes e ver vídeos de sexo 
a mulher que foi vítima de 

feminicídio em Miracema, no 
Norte Fluminense, era obriga-
da a comer fezes e assistir ví-
deos do companheiro gutem-
berg Xavier alves, de 42 anos, 
que é soropositivo, fazendo 
sexo com outras mulheres. o 
bandido é considerado foragi-
do da Justiça pelo crime 

Segundo a polícia, Francia-
ne Moizes Pedro, 27, que era 
dada como desaparecida, foi 
morta e enterrada no quintal 
de casa por gutemberg. após 
os investigadores suspeitarem 
da participação do homem no 
desaparecimento da vítima, o 

PolYaNa MaTToS/aRQuivo PESSoal

homem desenterrou o corpo e 
cortou em pedaços,. Em segui-
da, usou um homem com trans-
torno mental para sumir com as 
partes. 

Responsável pelas investiga-
ções, o delegado gésner Bruno 
disse que pelo menos 20 depoi-

mentos já foram colhidos. “uma 
confidente da vítima contou que 
ela era obrigada a assistir aos ví-
deos de gutemberg com outras 
e ele gabava de contaminar as 
mulheres com o vírus do Hiv”, 
conta o delegado. os vídeos não 
foram encontrados pela distrital.

SÃo PaUlo 
– uma mulher de 
42 anos foi morta 
com golpes de fa-
cão na noite da últi-
ma quinta-feira em 
Mogi Mirim (SP). o 
principal suspeito, 
que é o ex-marido 
da vítima, foi iden-
tificado como Jua-
rez Ferreira, de 54 
anos, e já está atrás 
das grades. gené-
sia Maria de Souza 
não resistiu aos fe-
rimentos e morreu. 

a filha da mu-

lher foi atingida pelo 
ex-padrasto ao ten-
tar separar a briga e 
teve uma das mãos 
decepada. o caso é 
investigado pela de-
legacia de defesa da 
Mulher (ddM) de 
Mogi guaçu como 
tentativa e feminicí-
dio consumado. Ele 
teria confessado o 
crime, de acordo com 
a Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) 
e estava escondido 
em uma chácara na 
cidade vizinha de Ja-

cutinga.
genésia estava se-

parada de Juarez há 
um mês, mas ele não 
aceitava o término 
do relacionamento. 
Ele surpreendeu a ex 
ao chegar com um 
facão na casa dela. 
vizinhos chamaram 
a polícia após a víti-
ma, que teve o rosto 
ferido, gritar diver-
sas vezes. Rafhae-
la, filha de genésia, 
também foi ataca-
da ao tentar salvar a 
mãe.

PlaNtão

Homem mata ex com facão 
e decepa mão da enteada

um homem conhe-
cido como ‘Tuniqui-
nho” (foto) foi execu-
tado a tiros na manhã 
de ontem, na Estrada 
da grama, em Nova 
iguaçu. Policais do 
20º BPM (Mesquita) 
foram acionados e 
isolaram o local para 
chegada da perícia da 
divisão da Homicí-
dios da Baixada Flu-
minense (dHBF). 

de acordo com in-
formações, a vítima 

foi morta próximo a 
uma padaria. a espe-
cializada, que investiga 
o caso, não divulgou a 

Executado na Estrada da 
Grama, em Nova Iguaçu

linha de investigação 
para o crime, mas a 
hipótese mais prová-
vel é a de execução. 

PM prende suspeito de ter matado homem 
e neto dentro de casa no Norte Fluminense

outros dois suspeitos 
de participação no crime, 
que ocorreu em Campos, 
são procurados. Eles es-
tavam armados, enca-
puzados e com roupas 
camufladas quando inva-
diram a casa da família. 
o pai da criança, que ti-
nha 5 anos (foto), é sus-
peito de envolvimento 
na morte de dois homens 
na segunda.

divulgação/diSQuE-dENúNCia

- REPRodução 
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É essencial parar e refletir 

sobre a sua atuação na 

rotina, no trabalho e com a 

saúde. Você precisa avaliar 

os limites que atrapalham 

o seu desenvolvimento. Isso pode estar 

acontecendo por causa de crenças que 

limitam o seu progresso. Uma nova 

atuação com o imóvel e com a família e 

necessária para mudar tais estagnações.

Existem barreiras e 

limites que devem 

ser respeitados para 

o bem do seu próprio 

d e s e n v o l v i m e n t o 

profissional. A resiliência ajuda a 

lidar com os obstáculos e fortalece 

as suas decisões. O desapego deve ser 

exercido com maior consciência.

Áries

É importante separar 

o certo do errado. O 

envolvimento com 

os estudos ou com o 

caminho filosófico lhe 

dá condições de transformar valores 

desgastados. Uma conversa com 

uma pessoa importante para o seu 

desenvolvimento gera mudanças em 

suas percepções.

Touro

É preciso se planejar 

para ancorar os 

projetos e tudo o que 

envolve um grupo de 

pessoas. Você se sente 

altamente desafiador e o céu exige uma 

postura congruente. Um contato o 

ajuda a transformar o seu ambiente de 

trabalho e a firmar acordos favoráveis 

para o seu desenvolvimento.

Gêmeos

É necessário entender 

as barreiras e os limites 

que o separam de uma 

pessoa importante, 

além de entender como 

isso afeta o contexto geral de sua vida. 

É imprescindível analisar sociedades, 

parcerias, clientes ou o próprio 

casamento. O céu pede uma conversa 

profunda e curativa.

Câncer

Leão

Os recursos 

compartilhados devem 

ser administrados com 

maior consciência. É 

um dia para analisar 

o modo como você 

vem lidando com investimentos e 

com o desenvolvimento de todo o 

seu potencial. É necessário exercer 

com sabedoria a capacidade de 

transformar e desapegar-se de atitudes 

que não funcionam mais.

Virgem

É por meio dos 

desafios que o cônjuge 

vem amadurecendo as 

decisões em família e 

olhando para a vida 

com maior comprometimento. Você 

também faz parte deste processo. 

Uma postura firme colabora 

para a concretização de acordos, 

investimentos e pagamento de contas.

Libra

Antes de tomar qualquer 

decisão importante para 

o trabalho, reavalie os 

limites e as barreiras 

existentes com pessoas 

que atuam em conjunto com você. A última 

palavra é sua e é por meio da maturidade 

que você será levado a expressar o 

que pensa com maior propriedade dos 

movimentos que deseja realizar.

Escorpião

A vida pede provas para 
ancorar projetos mais 
ousados para o setor 
financeiro. É necessário 
confiar em si mesmo e 
tomar decisões que levem 
em contato o autovalor e 

a autoestima. Veja os desafios como 
uma forma de vencer a si mesmo. Uma 
conversa reservada com uma pessoa 
lhe dá força para seguir adiante.

Sagitário

A vida pede de você um 
olhar mais profundo 
das necessidades em 
família e do seu próprio 
comportamento em 

relação aos laços de amor. Pode ser que 
você sinta algumas resistências e limites 
para manifestar o seu melhor, mas 
deve fazê-lo com sabedoria. O céu lhe 
dá condições de reconstruir laços que 
estavam desgastados e perdidos.

Capricórnio

Uma conversa 

mais próxima com 

uma pessoa da sua 

convivência aponta os 

desafios existentes no 

seu campo emocional. 

Os medos e os bloqueios ficam 

expostos. Mesmo por meio de tantos 

desafios e limitações para expressar o 

que sente você vai perceber que a troca 

é essencial para o seu desenvolvimento.

Aquário

É preciso dar atenção 

especial a cobranças 

e à administração 

financeira. Os projetos 

e a forma de lidar 

com algumas pessoas exige mais de 

você. Um contato ou informação são 

importantes para saber como proceder, 

retirando o mal pela raiz. Documentos 

podem ser acionados.

Peixes
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Termo Aditivo de Valor de Fornecimento de materiais de 
consumo e prestação de serviços para eventos oficiais 

deste poder no ano de 2019.

Termo Aditivo de Valor nº: 015/2019.
processo nº: 1.363/2019 - CMNI.
Contratado: RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA..
Valor do Termo: R$ 42.814,25 (quarenta e dois mil, oitocentos 
e catorze reais e vinte e cinco centavos).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica).  
Assinatura do Contrato: 04/11/2019.

Nova Iguaçu, 04 de novembro de 2019.

FELIPE RANGEL GARCIA
Presidente

Termo Aditivo de valor de desenvolvimento, hospedagem 
e atualização diária da base de dados da home page 

oficial da Câmara Municipal de Nova Iguaçu.

Termo Aditivo nº: 014/2019.
processo nº: 1.038/2019.
Contratado: PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. – 

EPP.
Fundamentação Legal: Art. 57, IV da Lei nº 8.666/93.
Valor do Termo: R$ 54.804,33 (cinquenta e quatro mil, 
oitocentos e quatro reais e trinta e três centavos).
Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica).  
Assinatura do Termo: 23/10/2019.

Nova Iguaçu, 23 de outubro de 2019.

FELIPE RANGEL GARCIA 
Presidente

Companhia Municipal de Desenvolvimento de paracambi
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS – 001/2019

ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS QuE EnTRE SÍ CELEBRAM A COMpAnHiA DE 
DESEnVOLViMEnTO DE pARACAMBi - COMDEp, ADJuDiCADOR, E A EMpRE-
SA pOSTO LAGEEnSE RJ 127 LTDA. 

i – DO OBJETO:
Constitui-se objeto da presente Ata de Registro de Preços, o fornecimento de com-
bustíveis constantes da licitação Pregão Presencial nº 001/2019, vencido pela Adju-
dicatária e relacionado na Ata de Sessão Pública, que é parte integrante do presente 
termo.

ii - DA VALiDADE DO REGiSTRO DE pREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da 
data da publicação da homologação da licitação pela autoridade competente.

iii – DAS pEnALiDADES
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cin-
co) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
seguintes multas:
a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor estimado dos itens adjudicados;
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento; pela 
recusa em retirar a mesma ou assinar contrato,
c) pelo retardamento na entrega dos medicamentos: multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí 
advindas;
d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspon-
dente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro 
de preços;
e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspon-
dente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as 
especificações técnicas;
f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamen-
te à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o 
valor adjudicado;
g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa da ADJUDICATÁRIA, 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.
3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da inti-
mação da empresa apenada, sendo possível, a critério da COMDEP, o desconto das 
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.
5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao pro-
cesso judicial de execução.
6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimple-
mento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito da COMDEP, garanti-
da a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

iV - DA RESCiSÃO COnTRATuAL:
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela Adjudicatária, das condições pre-
vistas na Ata de Registro de Preços;
g) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar 
a Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
h) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado;
i) Por razões de interesse público;
j) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Adju-
dicatária;
k) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como do Edital 
desta licitação.
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante solicitação, por escrito, comprovar es-
tar impossibilitada de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária para o cancelamento 
ou suspensão do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, 
facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
2. O cancelamento e a suspensão de registro nas hipóteses previstas, assegurado à 
Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da 
autoridade competente.
3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se com-
provante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, 
sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações 
para a aquisição do respectivo objeto registrado.

V – DAS DiSpOSiÇÕES GERAiS
1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e cons-
tantes da Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;
2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante 
sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na 
Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;

3- Demais condições são as estabelecidas no instrumento editalício que deu origem 
a esta Ata.
4- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão 
ser obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta.
E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Paracambi, 01 de novembro de 2019.

Rhavid Lima Carvalho
Presidente
COMDEP

POSTO LAGEENSE RJ 127 LTDA
CNPJ N. 03.950.921/0001-03

ANEXO I

COMBUSTÍVEL UNIDADE QUANTIDADE 
DE LITROS Unitário  Total

Gasolina Comum        Litro(s) 103.000    R$ 4,195 R$ 432.085,00

Óleo Diesel        Litro(s) 9.000    R$ 5,194 R$ 46.746,00

GNV           M3 1.100    R$ 3,785 R$ 4.163,50

TOTAL R$ 482.994,50
                                     

ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS – 002/2019

ATA DE REGiSTRO DE pREÇOS QuE EnTRE SÍ CELEBRAM A COMpAnHiA DE 
DESEnVOLViMEnTO DE pARACAMBi - COMDEp, ADJuDiCADOR, E A EMpRE-
SA pADARiA iRMAOS BEnEVEnuTO LTDA. 

i – DO OBJETO:
Constitui-se objeto da presente Ata de Registro de Preços, o fornecimento de com-
bustíveis constantes da licitação Pregão Presencial SRP nº 002/2019, vencido pela 
Adjudicatária e relacionado na Ata de Sessão Pública, que é parte integrante do 
presente termo.

ii - DA VALiDADE DO REGiSTRO DE pREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a partir da 
data da publicação da homologação da licitação pela autoridade competente.

iii – DAS pEnALiDADES
1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de até 5 (cin-
co) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, 
física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002.
2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
seguintes multas:
a) pela recusa em assinar a ata de registro de preço, multa de 20% (vinte por cento) 
sobre o valor estimado dos itens adjudicados;
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da autorização de fornecimento; pela 
recusa em retirar a mesma ou assinar contrato,
c) pelo retardamento na entrega dos medicamentos: multa diária de 1% (um por 
cento) sobre o valor do pedido em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, 
configurar-se á inexecução total ou parcial do contrato, com as consequências daí 
advindas;
d) pela inexecução total, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspon-
dente ao contrato ou à autorização de fornecimento decorrente da ata de registro 
de preços;
e) pela inexecução parcial, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor correspon-
dente à parcela dos materiais não-entregues ou entregues em desacordo com as 
especificações técnicas;
f) pelo descumprimento de qualquer outra cláusula, que não diga respeito diretamen-
te à execução do objeto contratual, multa de 0,5% (meio ponto percentual) sobre o 
valor adjudicado;
g) pelo cancelamento da ata de registro de preço por culpa da ADJUDICATÁRIA, 
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do fornecimento estimado.
3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.
4. O prazo para pagamento de multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da inti-
mação da empresa apenada, sendo possível, a critério da COMDEP, o desconto das 
respectivas importâncias do valor eventualmente devido à ADJUDICATÁRIA.
5. O não-pagamento de multas no prazo previsto sujeitará a CONTRATADA ao pro-
cesso judicial de execução.
6. Os procedimentos para aplicação de advertência e multa relativas ao inadimple-
mento de obrigações contratuais, serão conduzidos no âmbito da COMDEP, garanti-
da a ampla defesa e as penalidades serão aplicadas pelo Coordenador.

iV - DA RESCiSÃO COnTRATuAL:
1. O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso nos seguintes casos:
1.1. Pelo ADJUDICADOR, quando:
a) Houver descumprimento, total ou parcial, pela Adjudicatária, das condições pre-
vistas na Ata de Registro de Preços;
g) A Adjudicatária não assinar Ata decorrente do Registro de Preços ou não retirar 
a Autorização de Fornecimento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
h) A Adjudicatária não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se 
tornar superior àqueles praticados no mercado;
i) Por razões de interesse público;
j) Da liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores ou falência da Adju-
dicatária;
k) Das demais hipóteses previstas no Artigo 78, da Lei 8666/93, bem como do Edital 
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desta licitação.
1.2. Pela ADJUDICATÁRIA, quando mediante solicitação, por escrito, comprovar es-
tar impossibilitada de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu 
origem ao Registro de Preços; a solicitação da Adjudicatária para o cancelamento 
ou suspensão do preço registrado deve ser formulada com antecedência de 30 dias, 
facultada ao ADJUDICADOR a aplicação das penalidades previstas no instrumento 
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
2. O cancelamento e a suspensão de registro nas hipóteses previstas, assegurado à 
Adjudicatária o contraditório e a ampla defesa, serão formalizados por despacho da 
autoridade competente.
3. A comunicação do cancelamento ou suspensão de preço registrado será efetuada 
pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se com-
provante aos autos que deram origem ao Registro de Preços.
4. O prazo para a suspensão temporária deverá ser estabelecido em cada caso, 
sendo que, enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações 
para a aquisição do respectivo objeto registrado.

V – DAS DiSpOSiÇÕES GERAiS
1- O vencimento do prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços não 
cessa a obrigação da Adjudicatária de cumprir os compromissos assumidos e cons-
tantes da Autorização de Fornecimento emitidas dentro da vigência;
2- A adjudicadora não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante 
sua vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no 
mercado, nas mesmas condições estabelecidas no Edital e as normas contidas na 
Lei 8666/93 e suas alterações posteriores;
3- Demais condições são as estabelecidas no instrumento editalício que deu origem 
a esta Ata.
4- Ao assinar o presente documento, a ADJUDICATÁRIA fica ciente que deverão 
ser obedecidas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital e proposta.
E, por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata de Registro de Preços, 
perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Paracambi, 08 de novembro de 2019.

Rhavid Lima Carvalho
Presidente
COMDEP

PADARIA IRMAOS BENEVENUTO LTDA 
CNPJ: 10.964.789/0001-54

ANEXO I

COMBUSTÍVEL UNIDADE QUANTIDADE 
DE LITROS Unitário  Total

Gasolina Comum        Litro(s) 103.000    R$ 4,195 R$ 432.085,00

Óleo Diesel        Litro(s) 9.000    R$ 5,194 R$ 46.746,00

GNV           M3 1.100    R$ 3,785 R$ 4.163,50

TOTAL R$ 482.994,50

EXTRATO DE CONTRATO – 001/2019

Processo Licitatório nº: 001/2019

Modalidade Pregão Presencial SRP nº: 001/2019

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Combustível
Vigência: 01/11/2019 a 31/12/2019.
Empresa Vencedora: POSTO LAGEENSE RJ 127 LTDA 
CNPJ N. 03.950.921/0001-03
Valor Global R$ 72.015,00 (setenta e dois mil e quinze reais)

Paracambi, 01 de novembro de 2019.

Rhavid Lima Carvalho
 Diretor Presidente da COMDEP

EXTRATO DE CONTRATO – 002/2019

Processo Licitatório nº: 002/2019

Modalidade Pregão Presencial SRP nº: 002/2019

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de Combustível
Vigência: 08/11/2019 a 31/12/2019.
Empresa Vencedora: PADARIA IRMAOS BENEVENUTO LTDA
CNPJ N. 10.964.789/0001-54
Valor Global R$ 16.617,00 (dezesseis mil e seiscentos e dezessete reais)

Paracambi, 08 de novembro de 2019.

Rhavid Lima Carvalho
 Diretor Presidente da COMDEP

 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº: 183/2019 

Modalidade Pregão Presencial SRP nº: 001/2019

Adjudico e homologo o objeto do processo licitatório nº 183/2019. Objeto: 
“Contratação de empresa para o fornecimento de Combustível”, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA COMDEP
Vigência: 12 meses
Empresa Vencedora: POSTO LAGEENSE RJ 127 LTDA 
CNPJ N. 03.950.921/0001-03
Valor Global R$ 482.994,50 (quatrocentos e oitenta e dois mil e novecentos e noventa 
e quatro reais e cinquenta centavos).

Paracambi, 25 de outubro de 2019.

Rhavid Lima Carvalho
 Diretor Presidente da COMDEP   

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº: 202/2019 

Modalidade Pregão Presencial SRP nº: 002/2019

Adjudico e homologo o objeto do processo licitatório nº 202/2019. Objeto: “Registro 
De preços - Aquisição De 150.000 unidades de pão francês (7500 kg) e 5000 
litros de leite”, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COMDEP
Vigência: 12 meses
Empresa Vencedora: PADARIA IRMAOS BENEVENUTO LTDA
CNPJ N. 10.964.789/0001-54
Valor Global R$ 99.700,00 (noventa e nove mil e setecentos reais)

Paracambi, 07 de novembro de 2019.

Rhavid Lima Carvalho
 Diretor Presidente da COMDEP        

JOELHO dE PORCO NA 
CERVEJA

1 joelho de porco 
de 1kg/ sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250c.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200c.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
junte as batatas 
cozidas e salteie.
disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

SOPA dE ESPINAFRE

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

P R E F E I T U R A M U N I C I PA L  D E  B E L F O R D  R O X O
  CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO 

08DE NOVEMBRODE 2019. PUBLICADO EM 09/11/2019 – CÓD-PMBR 209.

DECRETO N° 4.782, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019 
Abre em favor da diversos órgãos, Crédito Suplementar de R$ 2.500.000,00 (Dois 
milhões e quinhentos mil reais), para reforço das dotações consignadas no orça-
mento vigente.
O PREFEITO DO MUNÌCIPIO DE BELFORD ROXO, no uso de suas atribuições, 
com fundamento no inciso III do § 1º do artigo 43º Lei Federal 4.320, de 17 de março 
de 1964, e tendo em vista a autorização constante nos artigos 8º da Lei Municipal 
1.591 de 09 de janeiro de 2019;

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar no valor de R$ 2.500.000,00 (Dois milhões 
e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste 
Decreto;
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorre-
rão da anulação das dotações orçamentárias constantes do Anexo II deste Decreto, 
conforme disposto contido no inciso III do § 1º do artigo 43º da Lei Federal 4.320, de 
17 de março de 1964;
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Anexo I
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE SUPLEMENTAÇÃO

GP GP 02.01.04.131.005.2.030 3.3.90.39.00 00 280.000,00

SEMAD SEMAD 04.01.04.122.001.2.025 3.3.90.36.00 00 5.000,00

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.3.90.92.00 00 70.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.39.00 16 1.645.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.92.00 16 15.000,00

SEMC SEMC 53.01.04.122.011.2.053 3.3.90.30.00 00 430.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.30.00 17 55.000,00

Anexo II
Em R$

ÓRGÃO UNIDADE PROGRAMA DESPESA FONTE ANULAÇÃO

SEMED SEMED 07.01.12.361.017.2.040 3.1.90.13.03 00 785.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.030.1.001 3.3.90.39.00 16 446.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.301.048.2007 3.3.90.39.00 16 244.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.027.2.009 3.3.90.92.00 16 265.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.30.00 16 213.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.010 3.3.90.36.00 16 275.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.305.050.2.014 3.3.90.30.00 16 131.000,00

SEMUS FMS 08.01.10.302.028.2.098 3.3.90.36.00 16 81.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.14.00 17 30.000,00

SEMASC FMAS 56.01.08.244.045.2.024 3.3.90.33.00 17 25.000,00

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº.4.783 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre o Calendário Fiscal do Município de Belford Roxo - CAFIB, para o 
exercício de 2020”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELFORD ROXO, Estado do Rio de Janeiro, no uso 
de suas atribuições legais e, tendo em vista o que dispõe o Artigo 500, da Lei Com-
plementar nº.075 de 02 de dezembro de 2005.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aprovado o Calendário Fiscal do Município de Belford Roxo - CAFIB, 
para exercício de 2020, nas condições e prazos estipulados neste Decreto.
Art. 2º - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e a Taxa 
de Coleta e Remoção de Lixo - TCRL referentes ao exercício de 2020 e quando for 
o caso, os acréscimos legais pertinentes, serão arrecadados:
I - em parcela única, com desconto de 10% (dez por cento), com prazo para paga-
mento até 31 de janeiro de 2020;
II - em parcela única, com desconto de 5% (cinco por cento), com prazo para paga-
mento até 28 de fevereiro de 2020;
III - em parcela única, sem desconto, com prazo de pagamento até 10 de março de 
2020;
IV - em até 10 (dez) parcelas mensais e consecutivas, com vencimento no dia 10 
(dez) de cada mês, a partir de março de 2020.
Parágrafo único - O contribuinte que não receber em seu domicílio o carnê de IPTU 
do exercício de 2020 até o dia 20/01/2020 deverá retirá-lo na Prefeitura Municipal de 
Belford Roxo ou através do site: http://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br.
Art. 3º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será arrecadado 
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 
bifes de patinho/12 fa-
tias de presunto cru tipo 
Parma/12 tiras de ce-
noura/1 tablete de cal-
do decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 
colheres (sopa) de azei-
te de oliva/3 colheres 
(sopa) de concentrado 
de tomate/tomilho, sal-
sinha picada/sal e pi-
menta a gosto

Modo de preparo

POLENTA COM BIFE 
ENROLAdO

temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura e 
enrolar,prendendo com 
um palito.
refogar os bifes no azei-
te até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne fi-
car macia.
salpicar salsinha picada 
e servir sobre a polenta.

Ingredientes

QuIBE dE BERINJELA 
E RICOTA

Modo de preparo

2 xíc. (chá) de trigo 
para quibe
1 xíc. (chá) de proteína 
texturizada de soja
2 berinjelas sem casca, 
cortadas em cubos
1 cebola picada
1 dente de alho pica-
do
1 col. (sopa) de hortelã 
picada
2 col. (sopa) de salsa 
picada
1 pitada de pimenta 
síria
2 col. (sopa) de shoyu 
light
sal a gosto
2 tomates sem semen-
te, cortados em cubi-
nhos
3 rodelas grossas (300 
g) de ricota
1 col. (sopa) de azeite 
extravirgem
6 azeitonas verdes pi-
cadas
orégano e sal a gosto

em vasilhas separadas, 
mergulhe o trigo e a 
proteína de soja em 
água morna e deixe 
hidratar por 15 minutos. 
afervente a berinjela 
na água com sal por 
2 minutos. escorra e es-
prema o trigo, a soja e 
a berinjela para retirar 
o excesso de água. tri-
ture rapidamente a be-
rinjela no liquidificador 
no módulo pulsar. junte 
todos os ingredientes 
em numa tigela funda 
e misture bem. Forre 
o fundo de uma fôr-
ma antiaderente com 
metade da mistura e 
espalhe uma camada 
da ricota amassada 
com o azeite e a azei-
tona, sal e orégano. 
cubra com o restan-
te da mistura e regue 
com um fio de azeite. 
asse em forno médio 
por 30 minutos ou até 
dourar. sirva com uma 
salada colorida.

da seguinte forma:
I - Recolhimento mensal, fixo por mês: vencimento no 
dia 05 (cinco) do mês seguinte;
II - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços 
prestados: vencimento no dia 05 (cinco) do mês seguin-
te ao do serviço;
III - Recolhimento mensal sobre o preço dos serviços to-
mados, na figura da substituição tributária: vencimento 
no dia 05 (cinco) do mês seguinte ao do serviço;
IV - Recolhimento trimestral sobre os serviços presta-
dos por autônomos até nível médio: vencimento no dia 
05 (cinco) do último mês do trimestre (março, junho, se-
tembro e dezembro) ao do serviço;
V - Recolhimento anual sobre os serviços prestados por 
autônomos até nível médio: vencimento no dia 05 de 
março de 2020.
Art. 4º - O Imposto Sobre a Transmissão Inter Vivos, a 
Qualquer Título, Por Ato Oneroso, de Bens Imóveis e 
de Direitos Reais a eles relativa - ITBI, será arrecadado 
nos prazos previstos na legislação tributária municipal.
Art. 5º - As Taxas de Licença de Localização serão reco-
lhidas conforme a legislação tributária municipal.
Art. 6º - Os Documentos de Confirmação no Cadastro 
Fiscal - DCCF, serão recolhidos até o dia 30 de março 
de 2020.
Art. 7º - Recolhimento da Taxa de Fiscalização da Ins-
talação e Conservação de Postes, Torres de Transmis-
são e de Antenas - TFTA será recolhida até o dia 30 de 
março de 2020.
Art. 8º - As Taxa de Fiscalização de Posturas serão re-
colhidas até o dia 10 do mês subsequente ao do lança-
mento, com exceção as taxas de feira livre e de comér-
cio eventual que obedecerá ao critério abaixo:
I - A Taxa de Feira Livre será recolhimento até 30 de 
março de 2020. 
II - A Taxa de Comércio Eventual será recolhimento, até 
05 (cinco) dias antes do início das atividades. 
Art. 9º - Recolhimento da Taxa de Licenciamento Am-
biental Municipal, conforme legislação municipal.
Art.10 - Recolhimento da Taxa de Vistoria Anual do 
Sistema de Transporte Complementar de passageiros, 
conforme legislação municipal.
Art.11 - Recolhimento da Taxa de Inspeção Sanitária - 
TIS será até o dia 30 de março de 2020. 
Parágrafo único - Para inscrição nova no cadastro mo-
biliário, após a data prevista no caput deste artigo, o 
vencimento será 30 (trinta) dias após a referida inscri-
ção. 
Art.12 - Os prazos que se encerrarem em dia não útil 
serão postergados para o primeiro dia útil seguinte ao 
fixado para o pagamento.
Art.13 - O contribuinte que efetuar o pagamento, fora 
dos prazos previstos neste decreto, ficará sujeito ao pa-
gamento dos acréscimos legais, previstos na legislação 
tributária municipal.
Art.14 - Este decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 
2020, ocasião em que são revogadas as disposições 
em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº.4.784 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre as correções de valores da Planta Gené-
rica de Valores - PGV, para fins de cálculo do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, 
os tributos municipais para o exercício de 2020 e dá 
outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 
Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais, 
Considerando as disposições contidas nos artigos 8º, 
da Lei nº.1298, de 13 de outubro de 2009. 
Considerando as disposições contidas nos artigos 5º, 
da Lei Complementar nº.74, de 03 de novembro de 
2005, nos artigos 18, 226, 231 e 498, da Lei Comple-
mentar nº.75, de 02 de dezembro de 2005 e no artigo 
5º, da Lei Complementar nº.104 de 30 de setembro de 
2009, 
  D E C R E T A:
Art.1º. Ficam corrigidos os valores da Planta Genérica 
de Valores - PGV e os Anexos I, II e III, instituídos pela 
Lei nº.1298, de 13 de outubro de 2009, alterada pela Lei 
nº.1561, de 25 de outubro de 2017 e os tributos muni-
cipais para o exercício de 2020, em 3,34% tomando-se 
por base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Es-
pecial - IPCA-E, acumulado nos últimos doze meses.
Parágrafo Único. A Secretaria Municipal de Fazenda 
disponibilizará em seu portal na Internet www.prefeitu-
radebelfordroxo.rj.gov.br os anexos das Leis Comple-
mentares nº.74, de 03 de novembro de 2005 e nº.75, de 
02 de dezembro de 2005 e nº.104 de 30 de setembro de 
2009, devidamente atualizados, com base no artigo 1º, 
do presente decreto.
Art.2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de ja-
neiro de 2020, quando serão revogadas as disposições 
em contrário.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA AO DECRETO Nº 4767 DE 04DE OUTUBRO 
DE 2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO, 

Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o que dispões a Lei Orgânica do 
Município, torna pública a seguinte ERRATA:
No corpo do Parágrafo único do Decreto Municipal nº 
4767/2019, 
onde se lê: Ficam excepcionados da regra do coput os 
agentes públicos ocupantes dos cargos em comissão 
referentes às matrículas nº 43.327 – 73.482 – 60.429 
– 75.151.
Leia–se: Ficam excepcionados da regra do coput os 
agentes públicos ocupantes dos cargos em comissão 
referentes às matrículas nº 43.327 – 73.482 – 60.429 – 
75.151- 61.938 e 74.126.

Wagner dos Santos Carneiro – Waguinho
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – 
SEMAD

PORTARIA Nº4874/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANOTNIA DOS SANTOS PORTE-
LA DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária 
Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº4875/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANDERSON DE CASTRO COS-
TA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4876/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do 
disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica 
Municipal,os nomes relacionados abaixo, para exerce-
rem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 
símbolo CC-11, na Secretária Municipal de Educação. 
PAULO HENRIQUE GONÇALVES RODRIGUES
TATIANE MENDES FIRMIANO COSTA
LUIS ALBERTO RANGEL PEREIRA
FRANCISCA ALDENIRTE PRACIANO FERREIRA
ELIZABEHT VIEIRA DE MATTOS
GILBERTO DOS SANTOS PEDRO
WAGNER DA SILVA CRUZ

PORTARIA Nº4877/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, IVONE FELIX DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de 
Saúde. 

PORTARIA Nº4878/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, DEBORA FERREIRA DE OLIVEI-
RA para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de 
Educação. 

PORTARIA Nº4879/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JESSICA DE SOUZA MARTINS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4880/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.
JOSE LUIZ LEITE DA SILVA
WALDEMIR RIBEIRO DA SILVA
VALDILENE RIBEIRO DA SILVA

PORTARIA Nº4881/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANA LUCIA FERREIRA CHATE-
AUBRIAND, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária 
Municipal de Cultura.

PORTARIA Nº4882/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal,os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de 
Educação. 
SHAYENE DA SILVA LINHARES

VALDEMIR DA SILVA LINHARES
RUBEM DA SILVA
VALMIR RIBEIRO DA SILVA
MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA
ALEXANDRE BASCONCELOS DOS SANTOS
CLEONICE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
NEUSA FONSECA OLIVEIRA

PORTARIA Nº4883/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JEFFERSON DA SILVA REZEN-
DE, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária Municipal de 
Segurança Pública.

PORTARIA Nº4884/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MMONIQUE FERREIRA PONTES 
DA PENHA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária 
Municipal de Saúde. 

PORTARIA Nº4885/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de 
Educação.
LUANA NARCISO ALMEIDA
DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
ELISANDRO FERREIRA BRASILIANO

PORTARIA Nº4886/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Agente de Articula-
ção e Cidadania, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania.
RENATA DE OLIVEIRA LIMA 

PORTARIA Nº4887/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARCOS JORGE MOREIRA, para 
exercer o Cargo em comissão de Encarregado, símbolo 
FG-2, na Secretaria Municipal de Segurança Pública e 
Mobilidade Urbana.

PORTARIA Nº4888/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, REINALDO LOPES GALVÃO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
I, símbolo CC-10, da Secretaria Municipal de Conserva-
ção. (Verificar o ca

PORTARIA Nº4889/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, NEIVA TEREZINHA SAMPAIO OA-
ZEM, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº4890/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
QUEILA SAMPAIO OAZEM
VANESSA SAMPAIO OAZEM

PORTARIA Nº4891/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ADAUTO GONÇALVES DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ser-
viços, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº4892/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ARGEM GONÇALVES DA SILVA 
FILHO, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Gabinete, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal 
de Educação.

PORTARIA Nº4893/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.

http://www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br
http://www.prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br
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Ingredientes 
1 polenta caseira/12 bifes 
de patinho/12 fatias de pre-
sunto cru tipo Parma/12 tiras 
de cenoura/1 tablete de 
caldo decarne/1/2 copo 
de vinho branco seco/2 co-
lheres (sopa) de azeite de 
oliva/3 colheres (sopa) de 
concentrado de tomate/
tomilho, salsinha picada/sal 
e pimenta a gosto/

Modo de preparo
temperar os bifes bati-
dos.
estender uma fa-
tia de presunto em 
cada um,colocar 
uma tira de cenoura 
e enrolar,prendendo 
com um palito.
refogar os bifes no 
azeite até dourar.
acrescentar o concen-
trado de tomate,o cal-
do de carne dissolvido 
num copo de água 
fervente,o vinho e o to-
milho.
cozinhar até a carne 
ficar macia.
salpicar salsinha pica-
da e servir sobre a po-
lenta.

Modo de preparo

LOMBO À MOdA 
CHINESA

óleo para friturapimenta-
-do-reino a gosto/
sal a gosto/2 colheres 
(sopa) de molho de to-
mate/1 ½ colher (sopa) 
de amido de milho (mai-
sena)xícara de água/ 
xícara de vinagre/3 co-
lheres (sopa)de shoyu/¾ 
xícara de açúcar/1 xíca-
ra de farinha de trigo/2 
ovos/1 cebola grande/2 
fatias de abacaxi/500 g 
de lombo de porco/2 pi-
mentões verdes/

cortar o lombo em fatias 
de 1 cm(cortar as fatias em 
quadrados de 3x3 cm apro-
ximadamente)
temperar com pimenta-do-
-reino e pouco sal.
cortar o pimentão em cubos 
de 3 cm,fazer o mesmo com 
a cebola e as fatias de aba-
caxi.
reservar.
aquecer cerca de ½ litro de 
óleo em uma panela peque-
na.
B a t e l i g e i r a m e n t e o s 
ovos,passar os cubos de lom-
bo pelos ovos e depois pela 
farinha de trigo.
retirar o excesso e dou-
rar aos poucos no óleo 
quente,escorrer em papel 
absorvente e reservar.
e m u m a p a n e -
la pequena,colocar o 
açúcar,vinagre e shoyu,levar 
ao fogo baixo até que o 
açúcar dissolva,acrescentar 
o molho de tomates. mistu-
re a água fria ao amido de 
milho e acrescente à mistura 
de açúcar e vinagre,ferva 
por 1 minuto e reserve.
em uma frigideira ou pa-
nela grande,coloque 4 
colheres(sopa)do mesmo 
óleo em que fritou os pe-
daços de lombo. aqueça e 
acrescente os cubos da ce-
bola e do pimentão,refogue 
rapidamente em fogo 
alto,cerca de 3 a 4 minutos.
coloque os cubos de aba-
caxi e os pedaços de 
lombo,misture bem e regue 
com o molho agridoce. co-
zinhe em fogo baixo por 3 
minutos, se o molho estiver 
muito espesso,acrescente 
um pouco de água.

Ingredientes

POLENTA COM BIFE 
ENROLAdO

Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RAIMUNDA SANTANA DOS SAN-
TOS ESTEVAO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4894/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JONAS PEDRO BEZERRA, para 
exercer o cargo em comissão de Secretário Executivo, 
símbolo CC-2, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4895/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4896/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ISAQUE GOMES DE FREITAS BRA-
GA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4897/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARCOS ANTONIO FERNANDES 
TEIXEIRA, para exercer o cargo em comissão de As-
sessor de Executivo, símbolo CC-4, no Gabinete do 
Prefeito.

PORTARIA Nº4898/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, NADIA MARIA SILVA DO NASCI-
MENTO, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-11, na Secretaria Munici-
pal de Educação.

PORTARIA Nº4899/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, DIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4900/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LUANNA DE AZEVEDO PEÇANHA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4901/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, RUBENS FERNANDES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbo-
lo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4902/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JOSE ANTONIO BUTHERS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4903/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.
PRISCILA LIMA DA SILVA
MARY CRISTINE BUTHERS SOARES

PORTARIA Nº4904/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, SIMONE PAULA OLIVEIRA DE SA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

PORTARIA Nº4905/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VALDOMIRO ARAUJO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 

Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4906/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.
HANA GABRIELA OLIVEIRA DE ALMEIDA
SADRO DA SILVA BRANDAO

PORTARIA Nº4907/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, SERGIO BOATO MUNIZ, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 
símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4908/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
SANDRA ALICE MOURA DA SILVA
RAFAEL MOURA DA SILVA

PORTARIA Nº4909/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CARLOS ALBERTO MOURA BAR-
REIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº4910/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARIA APARECIDA DE VASCON-
CELOS MEDEIROS LIMA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, da 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4911/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, MARLON CERQUEIRA VICENTE, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4912/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ROSEMERY BARACHO MIRANDA 
DA SILVA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº4913/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, TAMIRES BORGES MAGALHAES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Téc-
nico, símbolo CC-6, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4914/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, CRISTIANEEQUIDORME, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4915/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROGERIO SILVA DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saú-
de.

PORTARIA Nº4916/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Segu-
rança Pública e Mobilidade Urbana.
BRUNO SANTANA THEODORO
RENAN DIAS ALVES

PORTARIA Nº4917/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 

Orgânica Municipal, EDSON DA SILVA SOARES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

PORTARIA Nº4918/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.
GESSICA BARBETA LEAL CAVALCANTE
SIMONE DA SILVA BARBETA LEAL
MILENA BARBETA LEAL
CARLOS ANTONIO DOS SANTOS FARIA DA SILVA
ADRIANO DE ALMEIDA TEODORO
TATIANE RAPOSO SANTIAGO FERREIRA
BRUNO XAVIER ROLLEMBERG

PORTARIA Nº4919/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.
ERNANI MARTINIANO FILHO
JAQUELINE SHAIANE MARINS MARTINIANO

PORTARIA Nº4920/SEMAD/2019 DE 03 DE SETEM-
BRO DE 2019
Exonerar, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ROSEMERY VILLAS BOAS DA 
SILVA, do cargo em comissão de Administrador de Uni-
dade Básica, símbolo CC-7, da Secretaria Municipal de 
Saúde.

PORTARIA Nº4921/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ANGELA FERREIRA DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Administrador de 
Unidade Básica, símbolo CC-7, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº4922/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
GISELE SILVA 
LUZIA RAMOS DO NASCIMENTO

PORTARIA Nº4923/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JOYCE DE OLIVEIRA BERNARDES 
DE AMORIM, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4924/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, DOUGLAS BARBOSA DE AMORIM, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4925/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JANE DE OLIVEIRA ANTONIE, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

PORTARIA Nº4926/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, SUEM DE AZEVEDO DE OLIVEI-
RA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4927/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ALINE ROSA DA SILVA SEVERI-
NO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4928/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
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Camisa 8 do time 
do CESC Ca-
maradinha, a 

atacante Natália Santa-
na Ramos, de 17 anos, 
foi uma das destaques 
do Futsal Sub 17 femi-
nino, disputado na últi-
ma quinta-feira, durante 
mais um dia de Jogos 
Estudantis de Nova 
iguaçu (Joeni). Na qua-
dra do Centro olímpico 
da cidade, ela marcou 
três gols na goleada de 
6 a 0 diante do Colégio 
Estadual Califórnia, aju-

dando a classificar sua 
escola para a fase semi-
final, no próximo dia 29. 
A semifinal será Cama-
radinha x Escola Muni-
cipal Janir Clementino 
e Elite x CiEP Brasil-
-Eua. a competição co-
meçou no dia 18 de ou-
tubro e o encerramento 
vai acontecer dia 4 de 
dezembro. 

“É o segundo Joeni 
que participo. ainda vou 
disputar handebol e bas-
quete, quero me desta-
car, ser vista e conseguir 
uma vaga num grande 
clube do Rio. Minha 
meta é ganhar tudo e 

chegar a uma seleção 
brasileira de futebol fe-
minino”, contou Natália, 
fã da atacante Formiga.

o evento, que é uma 
realização da Prefeitu-
ra de Nova iguaçu, por 
meio das secretarias de 
Esporte e lazer e Edu-
cação, em parceria com 
o Sesc, conta com 62 
escolas das redes muni-
cipal, estadual, federal, e 
particulares, totalizando 
quatro mil alunos.

“o Joeni está desco-
brindo novos talentos 
e incluindo socialmen-
te as crianças através 
do esporte. Já tivemos 

competições de futsal 
feminino, futebol socie-
ty masculino, queimada, 
basquete, vôlei e atletis-
mo”, afirmou o secretá-
rio de Esporte e lazer, 
alexandre Batista.

Coordenador técnico 
do Joeni, andré Penudo 
acredita que a competi-
ção também tem mos-
trado o crescimento de 
escolas municipais e a 
continuação do inves-
timento no esporte em 
escolas particulares. 
“Todas as escolas estão 
aparecendo muito bem 
no cenário esportivo. No 
atletismo, por exemplo, 

a Escola Municipal Pro-
fessor Franklin Bolívar 
Fernandes se destacou 
no Sub-14 masculino”, 
lembrou. 

ainda na quinta, foram 
realizados três partidas 
de vôlei sub-17 masculi-
no na quadra do Colégio 
gonçalves dias. atleta 
do Fluminense e dispu-
tando o Joeni pelo Elite, 
João Pedro vasconcelos, 
de 15 anos, espera che-
gar às finais da compe-
tição e levantar o troféu.

“Meu foco é levar o 
título para minha esco-
la. dei mais um passo 
a minha carreira. É pre-

ciso olhar para o vôlei 
com carinho, pois é um 
esporte bastante aceito 
e que faz sucesso nos 
Jogos olímpicos e o 
Joeni é uma preparação 
importante para formar 
novos atletas. Quero dis-
putar as olimpíadas”, 
avisou o jovem de 1,83 
m de altura. 

o Joeni tem como mo-
dalidades coletivas o fut-
sal, futebol society, vô-
lei, basquete, handebol 
e queimada. Já as moda-
lidades individuais são 
xadrez, tênis de mesa, 
atletismo, natação, judô, 
além do Fifa 20. 

jOgOs estudantis

JOENI define semifinais do
 futsal feminino no dia 29

alZiRo XaviER / PMNi

Três partidas de vôlei sub-
17 masculino sacudiram a 
quadra do Colégio Gon-
çalves Dias

Quatro mil alunos de 62 escolas participam da competição
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SEGuNdO CAdERNO

Ingredientes

Modo de preparo

BANANA COMPRIdA 
RECHEAdA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os cama-
rões.
corte as caudas de 
lagosta e o filé de 
peixe em cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do rei-
no e o suco de limão.
reserve.
Para descascar as 
bananas, com uma 
faca faça um único 
corte na casca, no 
sentido do compri-
mento e retire o con-
teúdo.
reserve as cascas.
corte as bananas em 
pedaços e reserve.
recheie as cascas 
de bananas, interca-
lando a lagosta, o 
pimentão, os cama-
rões, o tomate, o pei-
xe e a cebola.
regue com a meta-
de do azeite e me-
tade do molho de 
tomate.
Feche e envolva com 
papel alumínio.
leve ao forno alto, 
200c, preaquecido 
por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a pol-
pa.
em uma panela, es-
quente o vinho e mis-
ture o anis estrelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a banana 
desembrulhada sem 
o papel alumínio, mas 
com a casca aberta.
regue o restante do 
molho de tomate e 
sirva.

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS
Orgânica Municipal, ALEXANDRE DE ARAUJO LEITE, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Educa-
ção.

PORTARIA Nº4929/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nome relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Edu-
cação.
DIRENA MACIEL CARDOZO
DAIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA
CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA
LILIAN DOS SANTOS TRINDADE
MARISETE DA SILVA COSTA

PORTARIA Nº4930/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, LEANDRO DE SOUZA MATOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4931/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LEIA CRISTINA BARCELOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4932/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GILBERTO DOS SANTOS PE-
DRO, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de Serviços II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal 
de Saúde.

PORTARIA Nº4933/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VAGNER DA SILVA CRUZ, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-11, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4934/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ADMILSON FIGUEIREDO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4935/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARILENE DE MOURA GOMES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor Execu-
tivo, símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4936/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.
JOCEMAR FERREIRA GRAÇA
ROGERIO CORREIA GOMES
ROBERTO SILVA DO ESPIRITO SANTO

PORTARIA Nº4937/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VIVIANE COSTA DUARTE SIL-
VA, para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4938/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 

para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Educação.
MARCIO SANTOS DA SILVA
CRSTINA SANTOS DA SILVA
AUGUSTO CEZAR VALERIO
VIVIANE MESQUITA DE AMORIM
RENATO DUTRA TATAGIBA

PORTARIA Nº4939/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Saúde.
MILENA DE ALMEIDABASTO
MARIA CRISTINA RODRIGUES
WENDEL BRAGA DA SILVA
FELIPE DA SILVA
GABRIEL PEREIRA DA SILVA
FELIPE RODRIGUES LUCIANO
GILSON DAS CHAGAS COELHO
ELENILTON DE ABREU SILVA
ALEXSANDRO SILVA DE LIMA

PORTARIA Nº4940/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ETHEFANY VALENTIM DA SILVA 
SOUSA, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor de Serviços II, símbolo CC-10, na Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº4941/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Educação.
ANA CAROLINA SANTOS DA SILVA
THUANNY PACHECO FERREIRA
LAIS GOMES DE OLIVEIRA RODRIGUES
BIANCA RIBEIRO DE SOUZA
GLEIDE PEREIRA LAVOR DE SOUZA
THAWNNY DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº4942/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, VICENTE PAULA DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
II, símbolo CC-8, na CASA CIVIL.

PORTARIA Nº4943/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ETHEFANI DUCASBLE PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4944/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LUIZ CARLOS ALVES PIRES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4945/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgâ-
nica Municipal, ETHEFANI DUCASBLE PEREIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº4946/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LUIZ CLAUDIO GERARD, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, 
símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4947/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 

fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Educação.
LUCAS FERNANDES DE CARVALHO
RUTH LEA DE LIMA NOGUEIRA
EDMILSON RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR
MARFIZI VIEIRA PEREIRA
ROSIENNY LIMA DANTAS

PORTARIA Nº4948/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, JOSE GARCIA CASTRO, para exer-
cerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, 
símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4949/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
PRISCILA DE MATOS ROCHA FERREIRA, do cargo de 
Diretor de Escola, símbolo CC-7, da Escola Municipal 
Álvaro Lisboa Braga, da Secretaria Municipal de Edu-
cação.

PORTARIA Nº4950/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ENI CARVALHOALVES DOS SAN-
TOS, para exercer o cargo de Diretor de Escola, símbo-
lo CC-7, na Escola Municipal Álvaro Lisboa Braga, na 
Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4951/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUÃ PEREIRA OLIVEIRA, do cargo de Diretor de Esco-
la, símbolo CC-7, da Escola Municipal Ernesto Pinheiro 
Barcelos, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4952/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear,a contar de 21 de novembro de 2019 com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, MARIZETE VENIAL BAZETH DE 
SOUZA, para exercer o cargo de Diretor de Escola, sím-
bolo CC-7, da Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barce-
los, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4953/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento no dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
LUIZ CLAUDIO FERNANDES ROCHA, do cargo de 
Diretor de Escola, símbolo CC-7, da Escola Municipal 
AMÉLIA RICCI BARONI, da Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4954/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fun-
damento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, DANIELE CRISTINE DOS SANTOS 
COSTA, para exercer o cargo de Diretor de Escola, sím-
bolo CC-7, na Escola Municipal AMÉLIA RICCI BARO-
NI, na Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4955/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento no disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, LUÃ PEREIRA OLIVEIRA, para 
exercer o cargo deAssessor de Gabinete, símbolo CC-
8, noGabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4956/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor Executi-
vo, símbolo CC-4, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4957/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, PAULO ROBERTO, para exercer 
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Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ dE FORNO

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °c durante 
30 minutos ou até 
dourar.

ARROZ dE TACACá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

Ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, na Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem 
Urbana.

PORTARIA Nº4958/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ANTONIO CARLOS DA CUNHA AL-
MEIDA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
de gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Defesa Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº4959/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, REINALDO NICACIO DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de gabi-
nete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de Defesa 
Civil e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº4960/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, ELIANE SANTOS SOUZA MUNHE, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de , 
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Defesa Civil 
e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº4961/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, MARCOS ANDRE DE SOUZA NET-
TO, para exercer o cargo em comissão de Assessor de , 
símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de Defesa Civil 
e Ordem Urbana.

PORTARIA Nº4962/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, GILSON DA COSTA BATISTA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de , símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Defesa Civil e Or-
dem Urbana.

PORTARIA Nº4963/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ITAMAR DE BRITO MATOS, do 
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem 
Urbana.

PORTARIA Nº4964/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, ITAMAR DE BRITO MATOS, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de , símbolo 
CC-10, na Secretaria Municipal de Defesa Civil e Or-
dem Urbana.

PORTARIA Nº4965/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, JAQUELINE SHAIANE MARTINS 
MARTINIANO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de , símbolo CC-10, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4966/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, RENATA DE OLIVEIRA LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Articulação 
Comunitária, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4967/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomeara contar de 21 de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, PHELIPE LAURET ANDRADE DOS 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão de Chefe 
da Divisão de Alta Complexidade, símbolo CC-5, na Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4968/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GABRIEL FERREIRA EULALIO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4969/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, THIAGO FERNANDES DE 

CARVALHO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária 
Municipal de Segurança Pública.

PORTARIA Nº4970/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019 com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exerceremo cargo em comissão de Assessor de 
Serviços II, símbolo CC-11, na Secretária Municipal de 
Saúde.
CHARLES DE ANDRADE E SILVA
GILBERTO CAMPANHADA CONCEIÇÃO
GILBERTO CAMPANHA DE SILVA
RENAN MONTE MAR DA SILVA
IDEQUE CORREA DE ANDRADE
VITORIA CAROLINA ANDRADE GEMINIANA
DAIANE BARBOSA DA SILVA CARVALHO
RAFAEL DO NASCIMENTO MACIANO
CAMILA FERREIRA ARCANJO DA SILVA
MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA

PORTARIA Nº4971/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de 
Educação.
RAQUEL FERNANDES SALEMA PEREIRA
KARIA DOS SANTOS BARROS
ELISEU MACHADO DOS SANTOS
ALEX SANDRO PEDRO
WILLIANDE ORAES COSTA
ANGELA FERNANDES SALEMA PEREIRA
ELI DA SILVA BOQUIMPANI
MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA
ALESSANDRA SILVA DOS ANJOS FERREIRA 
MARCIO VINICIUS MONTEIRO DE LIMA
ROBERTO DA SILVA BOQUIMPANI

PORTARIA Nº4972/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RICARDO SILVA DE LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabine-
te, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4973/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretária Municipal de 
Educação.
BEATRIZ QUARESMA MEDEIROS
RENATA LUCIA RIBEIRO BEZERRA
ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO

PORTARIA Nº4974/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, RICARDO SILVA DE LIMA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços 
I, símbolo CC-8, no Gabinete do Prefeito.

PORTARIA Nº4975/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, na Casa Civil.
MANOEL ANTONIO DOS SANTOS
STENIO JOSE DA SILVA

PORTARIA Nº4976/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, IVONETE FRANCISCO CONS-
TANTINO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, na Secretária 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4977/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, DEISE GISELE PIMENTA DE 
FIGUEIREDO, para exercer o cargo em comissão de 
Secretário Executivo, símbolo CC-2, no Gabinete do 
prefeito.

PORTARIA Nº4978/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da 
Lei Orgânica Municipal, Josivaldo Cipriano de Souza 
junior, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, no  Gabinete do prefeito.

PORTARIA Nº4979/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-

BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, RENATA DA SILVA RESENDE, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, 
símbolo CC-4, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania.

PORTARIA Nº4980/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, NURIMAR XAVIER SOARES, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4981/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Exonerar,a contar desta data, com fundamento do dis-
posto no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, 
RONALD BALBINO GOMES PEREIRA, do cargo em 
comissão de Assessor de Serviço, CC-10, da Secretaria 
Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4982/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fun-
damento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei Or-
gânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Servi-
ço, CC-10, da Secretaria Municipal de Educação.
ANA KELLY MARQUES TOME GONÇALVES
DAMIANA QUARESMA RIBEIRO
LUCAS LOCATELLI SANTOS BARROS

PORTARIA Nº4983/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviço, CC-10, na Secretária Municipal de Segurança 
Pública.
DANIEL LOURENÇO GONÇALVES
WALCE AGUIAR DE PAULA

PORTARIA Nº4984/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, SAMUEL FERREIRA RIBEIRO, 
para exercer o cargo em comissão de Secretário Exe-
cutivo, símbolo CC-2, noGabinete do prefeito.

PORTARIA Nº4985/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor 
Executivo, símbolo CC-4, noGabinete do prefeito.
CELINO GONÇALVES DA COSTA
REGINALDO DE SOUZA

PORTARIA Nº4986/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, 
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de 
Serviços I, símbolo CC-10, na Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania.
ADRIELE DA SILVA
MONIQUE DE OLIVEIRA DE SOUZA
ANDREIA ROSILENE DOS SANTOS ROQUE VIANNA
MICHELE RODRIGUES DE SOUZA
MARCELE GUEDES DA COSTA
LUCIANA NASCIMENTO SIQUEIRA
CAROLINA REZENDE DE MATTOS
ERIKA RIBEIRO VALIM
VAUDEIR DE SOUZA
HUMBERTO DOS SANTOS MARTINS CEZARIO LIMA
RENATO TEIXEIRA DE LIMA
ANDRE DOS SANTOS CLEMENTINO
ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA
CARLOS ALBERTO DA SILVA MARCELINO
OSMAR GOMES DA SILVA
MARCOS ELIAS DA SILVA SANTOS

PORTARIA Nº4987/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019,  com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, AMADOR GERALDO ANTAO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de 
Gabinete, símbolo CC-8, na Secretaria Municipal de 
Educação.

PORTARIA Nº4988/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM-
BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com 
fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, da Lei 
Orgânica Municipal, GILBERTO BATISTA para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo 
CC-4, na Casa Civil.

PORTARIA Nº4989/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEM
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Batata recheada 
com frango

4 unidades de bata-
ta grandes 1 colher 
(sopa) de manteiga 1 
dente de alho picado 
200 gramas de peito 
de frango bem pica-
do 1/2 colher (sopa) 
de limão (só a cas-
ca) ralada 1 copo de 
requeijão cremoso 1 
colher (sopa) de suco 
de limão 2 colheres 
(sopa) de manjericão 
picado • sal a gosto

Modo de preparo

lave as batatas, faça 
um corte no sentido 
do comprimento e 
fure a casca em vá-
rios pontos.
coloque-as num re-
fratário e leve ao 
micro-ondas em po-
tência máxima por 10 
minutos, até ficarem 
macias.
em outro refratário, 
aqueça a manteiga 
no micro-ondas por 
30 segundos.
junte o alho e o fran-
go e leve ao forno por 
6 minutos.
misture na metade do 
tempo.
tempere com sal e a 
casca de limão rala-
da.
misture o requeijão 
com o suco de limão 
até engrossar.
junte ao frango e adi-
cione o manjericão 
picado.
misture e recheie as 
batatas.

Ingredientes

Modo de preparo

Coxa de frango 
com ervas

6 unidades de coxa 
de frango sem pele 
2 xícaras (chá) de 
farinha de rosca 2 
colheres (sopa) de 
ervas secas (salsinha, 
cebolinha, orégano, 
manjericão) 1 colher 
(chá) de pimenta-
-do-reino amassada 
grosseiramente 3 uni-
dades de gema de 
ovo • sal grosso a 
gosto

misture a farinha de 
rosca com as ervas 
secas, a pimenta e o 
sal grosso.
Passe as coxas nas 
gemas batidas e en-
volva-as com a mistu-
ra de farinha.
Pressione com as 
mãos para grudar e 
formar uma crosta.
asse em forno médio 
(170 ºc a 190 ºc), pre-
aquecido, por aproxi-
madamente 30 minu-
tos ou até dourar.
dica: Para ficar mais 
picante, junte pimen-
ta-calabresa em flo-
cos na farinha de ros-
ca.

BRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JORGE MEDEIROS, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, na Casa Civil.

PORTARIA Nº4990/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE WILSON BEZERRA DE MO-
RAES, para exercer o cargo em comissão de Assessor Executivo, símbolo CC-4, 
na Casa Civil.

PORTARIA Nº4991/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, JOSE AUGUSTO VENDA, para exercer 
o cargo em comissão de Secretario Executivo, símbolo CC-2 na Casa Civil.

PORTARIA Nº4992/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 na Casa 
Civil.
CARLOS HENRIQUE DE LIMA
SERGIO DOS SANTOS SILVA
WALLACE EMERICK PINHEIRO

PORTARIA Nº4993/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Executivo, símbolo CC-4 na Casa 
Civil.
CLEUBER SILVA DO NASCIMENTO
ANSELMO HENRIQUE DOS SANTOS

PORTARIA Nº4994/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, CLAUBERT CANTALEGO DA SILVA, do cargo em comis-
são de Assessor de Serviço II, símbolo CC-11, da Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA Nº4995/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, RENAN TEIXERA CARNEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8, no Gabine-
te do prefeito.

PORTARIA Nº4996/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo, para 
exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços, símbolo CC-11 na Casa 
Civil.
FRANCISCO CARLOS DE JESUS
WELLINGTON DOS SANTOS SILVA
LAILA CHAVES DIAS DE LACERDA
LUCIO SILVA LIMA 
DANIELE DE CASTRO OLIVEIRA

PORTARIA Nº4997/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21de novembro de 2019, com fundamento do disposto no inci-
so V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, LUCAS DUARTE NUNES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor de Executivo, símbolo CC-4 na Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº4998/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ADILSON JOSÉ DE ALMEIDA JUNIOR, do cargo em 
comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 na Secretaria Municipal de Saú-
de.

PORTARIA Nº4999/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, SUELI RIBEIRO DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 na Secreta-
ria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5000/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, VALESCA RODRIGUES RAMOS,  do cargo em comis-
são de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10 na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5001/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 DE NOVEMBRO DE 2019, com fundamento do disposto 
no inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, UDILEIDE SILVA DE SOUZA 
FAGUNDES, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbo-
lo CC-10 na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5002/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA MARTINS PEREIRA,  do cargo em comissão 
de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11 na Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5003/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no in-
ciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, ADRIANA MARTINS PEREIRA,  para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 na Secreta-
ria Municipal de Saúde.

PORTARIA Nº5004/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Exonerar, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 
87, da Lei Orgânica Municipal, JULIETTE BRAYNER MATTOS DE OLIVEIRA,  do 
cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11 da Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

PORTARIA Nº5005/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar desta data, com fundamento do disposto no inciso V, do art. 87, 
da Lei Orgânica Municipal, JULIETTE BRAYNER MATTOS DE OLIVEIRA,  para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabineta, símbolo CC-8 da Secreta-
ria Municipal de Saúde.

 
 PORTARIA Nº5006/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo,  
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços II, símbolo CC-11 
na Secretaria Municipal de Saúde.
GRACIE KELLY DA SILVA PEREIRA
MONICA CARREIRO
JACONIAS ALVES DA SILVA

PORTARIA Nº5007/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo,  
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Serviços I, símbolo CC-10 
na Secretaria Municipal de Saúde.
ANDREI RANGEL SIMIÃO
LUIZ OTAVIO DA CRUZ
HUMBERTO ALVES DOS SANTOS
ELIANE PEREIRA DA SILVA
MARIA DAS DORES DA SILVA

DENISE PEREIRA SOBREIRA CASTRO

NORBERTO DOS SANTOS MORAES

PORTARIA Nº5008/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Nomear, a contar de 21 de novembro de 2019, com fundamento do disposto no 
inciso V, do art. 87, da Lei Orgânica Municipal, os nomes relacionados abaixo,  
para exercerem o cargo em comissão de Assessor de Gabinete, símbolo CC-8 na 
Secretaria Municipal de Saúde.
SIMONE BARBOSA DOS REIS

CRISTIANE APARECIDA ESTEVAM

PORTARIA Nº5009/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor RICARDO CLEMENTINO MARTINS ocupante do Cargo de Au-
xiliar Administrativo,matrícula nº 10/15.084, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4886/2018.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

03/03/2003 a 02/03/2008 01/11/2019 a 31/01/2020
   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº5010/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora JELMA BARROS DE ARAÚJO VILLAR ocupante do Cargo 
de Professor de Língua Portuguesa, matrícula nº 10/14.555, LICENÇA PRÊMIO 
nos períodos abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 
37/2657/2016

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA
26/02/2008 a 25/02/2013 04/04/2019 a 03/07/2019

  A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamen-
tos funcionais.

PORTARIA Nº5011/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora MARIA GORETE DOS SANTOS BARROSO FARIA ocupante 
do Cargo de Professor II,matrícula nº 10/05.593 LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 37/2798/2015.

pERÍODO AQuiSiTiVO pERÍODO DA LiCEnÇA
02/03/2010 a 01/03/2015 07/06/2019 a 06/09/2019

   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº5012/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora CLAUDIA REGINA CORREA DA COSTA ocupante do Cargo de 
Professor de 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/14.987, LICENÇA PRÊMIO nos períodos 
abaixo relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3367/2010.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

02/03/2008 a 01/03/2013 01/11/2019 a 31/01/2020

02/03/2013 a 01/03/2018 03/02/2020 a 02/05/2020
   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº5013/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor FERNANDO JOSÉ DE QUEIROZ ocupante do Cargo de Pro-
fessor, matrícula nº 10/05.317, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relaciona-
dos, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4547/2018.
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Ingredientes

Modo de preparo

LOMBO dE VITELA 
ASSAdO

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ sal

Batata doce
sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
continue o cozi-
mento por 1 hora.
retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BATATA dOCE FRITA

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

16/02/2000 a 15/02/2005 10/12/2018 a 09/03/2019
   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº5014/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora REGINA CELIA DA SILVA ocupante do Cargo de Auxiliar ad-
ministrativo, matrícula nº 10/15.167 LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/5167/2018.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

03/03/2008 a 02/03/2013 01/11/2019 a 31/01/2020
   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº5015/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder o servidor VALERIA PEREIRA DO SACRAMENTO ocupante do Cargo de 
Merendeira, matrícula nº 10/07.628, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo relacio-
nados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/3519/2018.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

13/10/2012 a 12/07/2018 01/11/2019 a 31/01/2020
   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº5016/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 5º da Lei Complementar nº 070/2005, e o que e deu nova 
redação caput do Artigo 8º da Lei Complementar 057/2002.

R E S O L V E :
Conceder a servidora ROSEMERE PEREIRA PAIXÃO ocupante do Cargo de Pro-
fessor 1ª a 4ª Série, matrícula nº 10/07.614, LICENÇA PRÊMIO nos períodos abaixo 
relacionados, conforme o contido nos autos do Processo nº 04/4627/2018.

PERÍODO AQUISITIVO PERÍODO DA LICENÇA

14/10/2000 a 13/10/2005 01/11/2019 a 31/01/2020
   A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos assentamentos 
funcionais.

PORTARIA Nº5017/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora MARCIA MANGIFESTE GONÇALVES, Professor Língua 
Portuguesa, matrícula nº 10/14.556 para enquadrar a servidora na Letra “D”, de 00 
a 05 anos, a contar 16 de abril de 1999, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/04/1727/1999.A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

       
  RAQUEL DE CARVALHO BASTOS

Secretária Municipal de Administração
Matrícula nº 60/60.430

Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 04/1999

PORTARIA Nº5018/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora MARCIA MANGIFESTE GONÇALVES, Professor Língua 
Portuguesa, matrícula nº 10/14.556 para enquadrar a servidora na Letra “E”, de 00 
a 05 anos, a contar 18 de outubro de 2001, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/04/1727/1999.A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

         RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 10/2001

PORTARIA Nº5019/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições le-
gais e com base no parecer da Procuradoria Geral do Município, DEFERE o pedido 
formulado pela servidora MARCIA CRISITINA AZEVEDO PINTO SARTOTTI, Pro-
fessor Ciências, matrícula nº 10/14.736 para enquadrar a servidora na Letra “D”, de 
00 a 05 anos, a contar 12 de abril de 1999, conforme contido nos autos do processo 
nº 04/1334/1999.A publicação deste ato visa cumprir a obrigação de registro nos 
assentamentos funcionais.

      
   RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430
Omitido no Diário Oficial (jornal Hora H) em 04/1999

PORTARIA Nº5020/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
A Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e, e com 
base no parecer da Procuradoria Geral do Município, INDEFIRO os pedidos contidos 
nos autos dos processos 04/6760/2019. A publicação deste ato visa cumprir a obri-
gação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5010/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra Eno Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a LUIZ ANTONIO PIMENTEL RIBEIRO, ocupante do Cargo de Professor 
Matemática, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 
10/22.603, ABONO DE FALTAS, pelo período de 01/08/2019 a 30/08/2019 30(trinta) 

dias,conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/3238/2019. A publicação des-
te ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5021/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra Eno Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a RAYALLA DA ALCANTARA MARQUES, ocupante do Cargo de Profes-
sor , lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/52.962, 
ABONO DE FALTAS, pelo período de 08/05/2019 a 22/05/2019 15(quinze) dias,  
conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/4649/2019. A publicação deste 
ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5022/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra Eno Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a ROSIANE MACHADO DE QUEIRÓS, ocupante do Cargo de Professor I, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/47.279, ABO-
NO DE FALTAS, pelo período de 06/07/2019 a 11/07/2019 06(seis) dias,conforme o 
contido nos autos do Processo n.º. 04/3238/2019. A publicação deste ato visa a 
cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5023/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra Eno Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a MARIA DAS GRAÇAS DE SANT’ANNA, ocupante do Cargo de Profes-
sor 1ª a 4ª Sérielotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 
10/05.584, ABONO DE FALTAS, pelo período de 17/09/2019 a 16/10/2019 30(trinta) 
dias,  conforme o contido nos autos do Processo n.º. 04/5517/2019. A publicação 
deste ato visa a cumprir a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

PORTARIA Nº5024/SEMAD/2019 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e, em conformidade com o Artigo nº 59, inciso I, Letra Eno Artigo nº 64 da Lei 
Complementar nº 083/2006.

R E S O L V E:
Conceder a PAULA CARVALHO MATAIN, ocupante do Cargo de Professor II, lotado 
na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, matrícula n.º 10/46.298, ABONO 
DE FALTAS, pelo período de 28/08/2019 a 30/08/2019 03(três) dias, conforme o con-
tido nos autos do Processo n.º. 04/6061/2019. A publicação deste ato visa a cumprir 
a obrigação de registro nos assentamentos funcionais.

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

ERRATAS:
NA PORTARIA Nº4573/SEMAD/2019 DE 15/10/2019, publicado em 06/10/2019.:
Onde se lê: ADMINISTRADOR DE POLICLÍNICA
Leia-se: CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

NA PORTARIA Nº4569/SEMAD/2019 DE 15/10/2019, publicado em 06/10/2019.:
Onde se lê: SECRETÁRIO EXECUTIVO
Leia-se: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

RAQUEL DE CARVALHO BASTOS
Secretária Municipal de Administração

Matrícula nº 60/60.430

SUSPENSÃO DE PRAZO
Processo: N° 52/0082/2017  
Contrato: N° 52/00026/2017
Contratante: Município de Belford Roxo
Empresa: RicosServiços e Construções Ltda ME.
Fica suspensa a contagem de prazo da Obra de Construção da Nova Praça de Areia 
Branca, situada na Estrada da Mineira s/n, no bairro Areia Branca neste município 
de Belford Roxo – RJ, pelo período de 120 (cento e vinte ) dias,  a contar a partir de 
0711/2019.   

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA
Secretário Municipal de Obras,Projetos, Captação de Recursos e Convênios

Mat. 60/60.494

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO: 52.000080/2018.
TERMO: 001.
CONTRATO: 012/SMO/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: RBV CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO: prorrogação do prazo de execução do CONTRATO nº 012/SMO/2019, 
relativo à EXECUÇÃO DE OBRA DE EXECUÇÃO DE REFORMA DO GALPÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED, SITUADO NA RUA MANI-
CORÉ, Nº 197, BAIRRO: HITERLÂND, BELFORD ROXO/RJ.
DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: 60 (sessenta) dias.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 4.570/2018.
DATA DA ASSINATURA: 21 de outubro de 2019.

ODAIR DA CUNHA ALMEIDA 
Secretário Municipal de Obras, Projetos e Captação de Recursos e Convênios

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 001/SEMSEP/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
SEM CONDUTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses e começará a 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

COSTELINHA 
ASSAdA COM
 MANdIOCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

ESTROGONOFE 
dE CARNE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

fluir a partir da assinatura do contrato.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.04.122.001.2052.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 00 – Ordinários não vinculados.
NOTA DE EMPENHO: 1335/2019.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.

LUIS CARLOS FERREIRA CORREIA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS

EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 49.000016/2019.
CONTRATO: 011/SEMUS/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO.
CONTRATADA: GLOBAL RENT A CAR LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
SEM CONDUTOR.
VALOR DO CONTRATO: R$ 313.200,00 (trezentos e treze mil e duzentos reais).
PRAZO: O prazo da execução dos serviços será de 12 (doze) meses e começará a 
fluir a partir da assinatura do contrato.
PROGRAMA DE TRABALHO: 1.10.302.028.2010.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00
FONTE: 16 - SUS.
NOTA DE EMPENHO: 282/2019.
FUNDAMENTO: Na Lei Federal nº 8.666/93 e nos Decretos Municipais nos. 2.305/07, 
2.510/09 e 4.570/18.
DATA DA ASSINATURA: 24 de setembro de 2019.

CHRISTIAN VIEIRA DA SILVA
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMUG 

DEPARTAMENTO COMPRAS E LICITAÇÃO
COMISSÃO DO PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05/5094/2019
PREGÃO PRESENCIAL- Nº 018/2019
OBJETO: – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
impressão e montagem de carnês do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano para 
exercicio de 2020, conforme condições e especificações contidas no Termo de Re-
ferência - ANEXO II do edital.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço por Item.
DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de novembro de 2019 às 11:00h, na sala Departa-
mento de Compras e Licitação, situada na Av. Floripes Rocha, 378, 4°Andar, Centro, 
Belford Roxo/RJ.
EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital estará disponível para leitura e aquisição, me-
diante a apresentação do carimbo do CNPJ, 01(uma) resma de folhas de papel A4 e 
de um pen drive, de 2ª à 6ª feira no horário comercial.
Telefone: (21) 2103-6870.

Cassio da Rocha Brum
Pregoeiro
60/61.939

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEMASC

PORTARIA Nº 26/SEMASC/2019, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre a designação da Comissão Julgadora dos Chamamentos Públicos: nº 
001/SEMASC/2019; 002/SEMASC/2019 e 003/SEMASC/2019.”
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas:
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores ROSANGELA DA SILVA BARBOSA PEDRA – Matrí-
cula nº 11/46.436, JUSTO GLAUCO RODRIGUES DE ARAUJO MESQUITA – Ma-
trícula nº 60/74.107, LUANA NATAL DOS SANTOS - Matrícula nº 60/60.510, como 
membros integrantes da Comissão Julgadora dos Chamamentos Públicos: nº 001/
SEMASC/2019; 002/SEMASC/2019 e 003/SEMASC/2019, e na qualidade de suplen-
te da comissão a servidora ROSANE SILVA GONÇALVES - Matrícula nº 60/43.372.
Art. 2º Esta Portaria revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de 
sua publicação.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matrícula n.º 82/41842

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SEMASC/2019 PARA SELEÇÃO DE INS-
TITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS PARA EXECU-

ÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

 1 – DO OBJETO

A Prefeitura da Cidade de Belford Roxo através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania - SEMASC faz saber, por via do presente Edital, que estão 
abertas as inscrições para a seleção de propostas de instituições públicas e privadas 
sem fins lucrativos, para execução do Projeto “Criança Feliz” dos serviços referentes 
ao Programa Primeira Infância no SUAS.

A seleção será regida pelas normas pertinentes a matéria, em especial pela Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, a Resolução nº 21 do 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, de 24 de novembro de 2016, sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, pelo 
Decreto Estadual n.º 43.635, de 20 de outubro de 2003 e a Portaria Interministerial 
nº 424 de 30/12/2016, Lei Municipal nº 1036 de janeiro de 2017, e pelas condições 
estabelecidas no presente Edital.

2 - OBJETIVO GERAL

Selecionar instituição pública ou privada, sem fins lucrativos, para execução do Pro-
jeto “Criança Feliz” dos serviços referentes ao Programa Primeira Infância no SUAS 
pelo prazo de 12 (doze) meses.

3- DO CRONOGRAMA

Lançamento do edital 09/11/2019

Entrega de cópia impressa da documentação da proponente 09/12/2019

Divulgação dos resultados finais 14/12/2019
 
4 - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Deverá ser entregue em duas vias, em envelope lacrado, com a documentação de 
habilitação, à CJCP - Comissão Julgadora do Chamamento Público no período pre-
visto nesse edital à Rua José da Cunha, nº 268, Areia Branca – Belford Roxo/RJ.

5 – DA SELEÇÃO

5.1 - A Comissão Julgadora do Chamamento Público – CJCP – nº 001/SEMASC/2019 
analisará a DOCUMENTAÇÃO, que será avaliada e pontuada de acordo com o item 
7.2 deste edital.  

5.2 - A seleção da instituição submetida a este Chamamento será realizada por meio 
de análises e avaliações realizadas pela Comissão Julgadora do Chamamento Pú-
blico, composta por 3 (três) membros da equipe técnica da SEMASC, e 01 (um) 
membro designado para suplente, sendo assegurada a participação de pelo menos 
um servidor ocupante de cargo efetivo.

5.3 – A(s) Instituição(ções), cuja documentação alcance a pontuação, apresentará 
proposta técnica que poderá ser condicionada a ajustes orçamentários e de conte-
údo.

6 – DA HABILITAÇÃO

Após o recebimento dos envelopes, será realizada a análise da documentação de 
habilitação das Proponentes, através da análise dos documentos a seguir especifi-
cados: 
I- Estatuto da entidade registrado em cartório, bem como das respectivas al-
terações, caso existam, acompanhado da ata de eleição da sua atual diretoria;
II- Cadastro no CNPJ/MF, com inscrição de no mínimo de 03 (três anos);
III- Em caso de OSCIP, Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
IV- Declaração de Capacidade Técnica e operacional – expedida por entidade 
pública nos termos dos artigos da Portaria Interministerial nº 424 de 30/12/2016;
V- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante,
VI- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
VII- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da União;
VIII- Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
IX- Certidão de Regularidade para com o FGTS;
X- Declaração que não possui servidor público desta Instituição no quadro 
funcional ou administrativo; 
XI- Declaração que os membros diretores da entidade não são pessoas liga-
das às integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servi-
dores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até 
o segundo grau, ou por adoção, nos termos do Art.119 da Lei Orgânica Municipal;
XII- Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 
da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de qua-
torze anos, na condição de aprendiz;
XIII- Documento firmado pelo representante legal da Entidade, indicando, quan-
do for o caso, o representante responsável pela boa administração dos recursos 
recebidos, cujo nome constará do extrato do Termo de Parceria a ser publicado no 
Diário Oficial do Município; 
XIV- Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do responsável legal 
da Entidade, apto a representá-la judicial e extrajudicialmente bem como do respon-
sável indicado pela boa administração dos recursos recebidos; 
XV- Declaração, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos em 
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou com qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal que impeçam a transferência de re-
cursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma do 
Projeto Básico.
XVI- Declaração de Funcionamento da Instituição no Endereço por ela declara-
do, de acordo com o art. 34, VII da Lei 13.019/14.

7 – DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

7.1. A seleção das propostas submetidas à Comissão Julgadora do Chamamento 
Público da SEMASC, em atendimento a este Edital, será realizada por intermédio 
de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes 
etapas:

Análise, julgamento e classificação pela Comissão Julgadora do Chamamento Pú-
blico, formalmente designada pela SEMASC, e consiste na análise das propostas 
quanto ao mérito e aos critérios para análise e julgamento. 
     Serão levados em conta os seguintes critérios: 
1.1.  Comprovante da experiência – No mínimo 1(um) atestado de capacidade 
operacional, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 424/2016, 
comprovando o exercício nos três últimos anos, de atividades referente à matéria 
objeto da Parceria ou contrato de repasse em atividades, projetos e programas 
sociais, preferencialmente voltados para criança e adolescente em situação de 
vulnerabilidade social.
1.2. Comprovante da experiência da ETP – Equipe Técnica Principal da 
Proponente, formada no mínimo por 3 (três) técnicos, com três anos de graduados, 
no mínimo. 
1.3. Clareza no objetivo e metas para a execução do objeto.
1.4. Adesão aos temas considerados prioritários.
1.5. Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano.
1.6. Adequação do orçamento.

7.2 A pontuação atribuída aos projetos seguirá conforme a tabela apresentada a 
seguir: 

Critérios de análise e julgamento Pontuação 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

ROLO dE CARNE 
RECHEAdO COM 

ESPINAFRE E QuEIJO

 600 g de carne mo-
ída;200 g de espina-
fres frescos; 125 g de 
mussarela (ou outro 
de sua preferência); 
sal e pimenta à gosto; 
alho em pó à gosto; 
colorau à gosto; azei-
te à gosto; 400g de 
abóbora (usei abó-
bora manteiga); 1/2 
cebola.

 leve uma frigidei-
ra ao fogo com um 
pouco de azeite e 
deixe aquecer. acres-
cente os espinafres 
e tempere com uma 
pitada de sal. deixe 
os espinafres murcha-
rem e saltearem, reti-
re escorrendo todo o 
líquido e deixe esfriar 
completamente.
Numa tigela coloque 
a carne moída e tem-
pere-a com sal e pi-
menta e amasse bem 
para misturar. colo-
que depois a carne 
numa tábua de cozi-
nha, numa camada 
só formando uma es-
pécie de retângulo.
No meio coloque os 
espinafres já frios e 
sobre estes o queijo 
cortado em palitos. 
enrole a carne sobre 
os espinafres e o quei-
jo, formando um rolo 
e apertando bem 
para que o recheio 
não escape. coloque 
depois o rolo numa 
assadeira.
corte a abóbora em 
cubos pequenos e 
coloque em volta do 
rolo de carme. Pique 
a cebola e espalhe 
sobre a abóbora, 
com uma pitada de 
sal, e tempere tudo 
com o alho em pó, o 
colorau e regue com 
um fio de azeite.
leve a assar em forno 
previamente aqueci-
do a 180ºc durante 
cerca de 45 minutos 
ou até a carne estar 
cozida e a abóbora 
macia e tostada.
sirva a carne em fa-
tias e acompanhe 
com uma salada ou 
legumes cozidos.

SALAdA 
MuLTICOR

alface roxa; alface 
verde; tomates cere-
jas; Beterraba; Pimen-
tão verde; Pimentão 
vermelho; Pimentão 
amarelo; azeitona 
chilena;  Brócolis;  tem-
pero a gosto.

Ingredientes

Modo de preparo
cortar os pimentões e 
a alface em tiras.
ralar a beterraba e 
cozinhar o brócolis.
colocar nas bordas 
de uma travessa a al-
face roxa, depois a al-
face verde e a seguir 
a beterraba. enfeitar 
com os pimentões, os 
tomates cerejas, as 
azeitonas e o brócolis.

Atestados/Comprovante da experiência, do exercício nos três úl-
timos anos, de atividades referente à matéria objeto da Parceria 
ou contrato de repasse em atividades, projetos e programas so-
ciais, preferencialmente voltados para criança e adolescente em 
situação de vulnerabilidade social através de declaração (ções) 
expressa firmada pelo representante legal do órgão ou entidade 
convenente ou registro no SICONV que a substitua, atestando o 
atendimento às disposições legais aplicáveis.

45

Comprovação de aptidão dos membros da Equipe Técnica Princi-
pal, composta no mínimo por 3 (três) técnicos, com o mínimo de 
três anos de graduação.

15

Adesão aos temas considerados prioritários 10

Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano 10

Adequação do orçamento 10

Clareza no objetivo e metas 10

8 – DO RESULTADO E SELEÇÃO

O resultado de cada etapa – 1ª) análise de documentação e 2ª) análise da proposta 
técnica - será publicado no Diário Oficial do Município, respeitando os prazos para 
os recursos administrativos.

9 – DA CONTRAPARTIDA

9.1 - Será exigida a DECLARAÇÂO da contrapartida para entidades privadas sem 
fins lucrativos, no valor de 0,3%, calculada sobre o valor total do objeto, estimado 
em R$ 1.507.596,00(um milhão quinhentos e sete mil e quinhentos e noventa e seis 
reais), que pode ser da seguinte forma:

Contrapartida por meio de bens e serviços.

9.2 - A proponente deverá comprovar que os recursos financeiros, bens ou serviços 
referentes à contrapartida proposta estão devidamente assegurados, 

9.3 - A contrapartida por meio de bens e serviços será aceita somente se for econo-
micamente mensurável e sua utilização deve estar relacionada à execução do pro-
jeto contendo a indicação do valor correspondente em conformidade com os valores 
praticados no mercado, sendo admitido o que se segue:
I. Aluguel de equipamentos – custo/hora;
II. Impressão de projetos gráficos – custo/metro;
III. Serviços de Contabilidade – custo/hora;

9.4 - Outras formas de contrapartida por meio de bens e serviços poderão ser objeto 
de análise pela SEMASC.

10- IMPUGNAÇÕES E QUESTIONAMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO

10.1- Rejeição de propostas 

1. Serão rejeitadas as propostas entregues fora do prazo. 
2. Serão rejeitadas as propostas que não contenham qualquer das documentações 
solicitadas. 
3. Serão rejeitadas as propostas entregues sem versão digital (em CD ou DVD). 

10.2-  Revogação ou anulação do edital 

1 -   A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo 
ou em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral 
da SEMASC, por motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso 
implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

2 - Qualquer cidadão poderá impugnar e questionar o ato convocatório deste Cha-
mamento Público em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a seleção e 
habilitação das entidades, devendo ser protocolada nesta Secretaria, exclusivamen-
te por escrito.

3 - As entidades participantes deste Chamamento Público poderão impugnar e ques-
tionar os termos do presente edital até o quinto dia útil que anteceder a seleção e 
habilitação das entidades.

10.3 - Caberá a Comissão Julgadora receber, analisar e decidir sobre a impugnação 
no prazo de até 03 (três) dias úteis.

10.4 - Deferida a impugnação e o questionamento contra o ato convocatório, será 
designada nova data para realização do Chamamento Público, que será publicado 
nos mesmos veículos de divulgação originalmente publicados.

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 8.666/93, devendo o participante 
manifestar imediata e motivadamente sua intenção de interpor recurso, explicitando 
sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.

11.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fa-
tos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela Comissão Julgadora. 

11.2. Qualquer participante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedida o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso sendo endereçadas à Comissão Julgadora, 
ficando os demais participantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do participante importará a 
decadência do direito de recurso.
11.4 A Comissão Julgadora analisará o recurso para fins de reconsideração.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.
11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou que não tenham sido 
devidamente protocolados na Comissão Julgadora do Chamamento Público.

12 – DA REVOGAÇÃO

12.1 Este chamamento poderá ser revogado por razões de interesse público decor-
rente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo ser anulado por ilegalidade de ofício ou por provoca-
ção de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado sem que 
isso implique direito à indenização de qualquer natureza.

13– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO

Para a execução do objeto, a dotação orçamentária correrá por conta do Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, Programa de Trabalho: 08.243.045.2.023 – 
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Programa Primeira Infância no SUAS – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
O Valor Previsto para a execução do Objeto é de R$ 1.884.824,40(um milhão, oito-
centos e oitenta e quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos).

14– DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

14.1 - A expectativa de seleção das Instituições Classificadas não obriga a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC firmar ins-
trumento de transferência de recursos com qualquer dos proponentes, sendo que a 
formalização do mesmo ficará submetida ao atendimento, por parte do proponente, 
das solicitações que serão feitas pela SEMASC/FMAS, no sentido de eventuais ajus-
tes dos projetos às exigências legais e técnicas vigentes e aos objetivos e resultados 
expressos neste edital, não se obrigando a contemplar em sua totalidade o valor do 
projeto, podendo-o aprová-lo parcialmente.

14.2 - A execução será acompanhada e fiscalizada pela Municipalidade e por Comis-
são designada para tal fim, pela SEMASC, respondendo o convenente pelos danos 
causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.

14.3 - Para fins de assinatura do Termo de Colaboração serão exigidos, o Plano 
de Trabalho, discriminando os valores por item proposto, Cronograma físico-finan-
ceiro, documentos comprobatórios da regularização jurídico-fiscal, bem como atos 
constitutivos e documentos comprobatórios, devidamente registrados na forma da 
lei (inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores), a seguir especificados:

-  Ofício solicitando parceria
-  Projeto Técnico (anexo I)
-  Programa de Trabalho (anexo III)
-  Termo de Referência (anexo IX)
-  Ata de Aprovação do Estatuto e seu respectivo Estatuto, registrado em 
cartório;
-  Em caso de OSCIP, Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compa-
tível com o objeto licitado;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da 
União;
- Certidão Negativas de Débitos com o Município da sede da licitante;
- Certidão de Regularidade Fiscal, para o licitante sediado no Município de 
Belford Roxo;
- Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
-  Certidão de Quitação para com o FGTS;
-  Memória de Cálculo;
-  03 (três) Cotações de Preços (Anexo V);
- Pesquisa Salarial;
-  Declaração de compatibilidade de preços (Anexo VI);
-  Cópia AUTENTICADA dos documentos pessoais do Procurador da 
entidade proponente;
- Indicação dos dirigentes que serão responsáveis pela administração finan-
ceira do Termo de Colaboração;
- Declaração de abertura de conta corrente, em instituição financeira;
- Declaração de que não está em situação de mora ou inadimplência junto 
a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta.

 15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - As Instituições Públicas ou Privadas, sem fins lucrativos, deverão realizar au-
ditoria independente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria.

15.2 - Os anexos passam a fazer parte integrante do presente chamamento, inde-
pendentemente de transcrição, para todos os efeitos legais.

15.3 - Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente no que 
diz respeito à execução de despesas com os recursos destinados ao projeto pelo 
instrumento legal específico.

15.4 - Toda e qualquer documentação remetida fora do prazo estabelecido neste 
Edital não será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimen-
tos que não forem explícitos e formalmente solicitados pela SEMASC.

15.5 – A execução do objeto tem como base a Visita Domiciliar, desta forma não há 
que se tomar medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilida-
de reduzida e idosos, conforme artigo 24, parágrafo 1°, inciso X da Lei 13.019/14.

15.6 – Deverão ser atendidas as medidas de acessibilidade para pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida e idosos, conforme artigo 24, parágrafo 1°, inciso X 
da Lei 13.019/14, de acordo com as características do Objeto da Parceria.

15.7 - Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a este chama-
mento poderão ser obtidos na SEMASC, situada à Rua José da Cunha, 268 – Areia 
Branca - Belford Roxo – RJ, no horário de 13:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto 
aos sábados, domingos e feriados.

15.8 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora do 
Chamamento Público da SEMASC.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matricula: 82/41842
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ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ingredientes

Modo de preparo

MINI ABóBORAS 
RECHEAdAS COM 

CARNE MOídA

 1 colher de sopa 
azeite de oliva; ½ ce-
bola picada em cubi-
nhos; 1 dente de alho 
picado; 200g de car-
ne bovina moída; sal 
a gosto; Pimenta do 
reino a gosto; 2 colhe-
res de sopa de extra-
to de tomate; ½ maço 
de salsinha picada; 2 
abobrinhas de tronco 
redondas.

 refogar a cebola e 
o alho no azeite de 
oliva.
juntar a carne moída. 
temperar com sal e 
pimenta a gosto.
adicionar o extrato 
de tomate, em segui-
da a salsinha. misturar 
e reservar.
em uma panela, com 
água fervente, dispor 
as abobrinhas e dei-
xar cozinhar por 15 
minutos. a casca e 
o miolo devem ficar 
macios. cuidar para 
não se desmancha-
rem.
com o auxílio de uma 
faca, cortar a parte 
de cima da abobri-
nha e com uma co-
lher, retirar as semen-
tes de dentro.
rechear com a carne 
moída e servir.

ESTROGONOFE 
dE FRANGO

500 gramas de peito 
de frango cortado 
em tirinhas 1/4 xícara 
(chá) de manteiga 1 
unidade de cebola 
picada 1 colher (so-
bremesa) de mostar-
da 1 colher (sopa) de 
ketchup (ou catchup) 
1 pitada de pimenta-
-do-reino 1 unidade 
de tomate sem pele 
picado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
junte o frango e tem-
pere com o sal.
mexa até o frango 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e o 
frango macio, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

ANEXO I

1 – INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO

TEMA •	 O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção, por meio 
de Chamada Pública Municipal, Instituições Públicas ou Privadas 
sem fins lucrativos.

TÍTULO •	 Denominar o Projeto.

OBJETIVO •	 Definir de forma sucinta os objetivos do projeto.

JUSTIFICATIVA

a) Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta 
a um problema ou demanda especificada e identificada, como base no cadastro 
único do MDS.

b) Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo um 
resumo da situação esperada, inclusive com o apontamento de resultados a 
serem alcançados ao seu término.

c) Descrever sucintamente o papel e as qualificações das Associações 
e Entidades Assistenciais sem fins lucrativos, proponente em questão, para a 
condução desta proposta.

ÁREA DE ATUAÇÃO 
DO PROJETO

a- Visitas Domiciliares, realizada pela equipe específica, definida de 
acordo com a programação do Projeto Criança Feliz, bem como o 
seu monitoramento e avaliação.

ETAPAS E METODO-
LOGIA APLICADA

I- Descrever sucintamente a metodologia a ser utilizada no pro-
cesso de execução do projeto;

II- D e s c r e v e r                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   
sucintamente a estratégia de participação e monitoramento 
que a entidade utilizará durante a execução das mesmas.

III- Descrever sucintamente o marco teórico e legal a serem utili-
zados como referência.

METAS

IV- Atender 1200 crianças através da visita domiciliar.

V- Realizar 04 encontros de capacitação com os técnicos da as-
sistência social e demais parceiros envolvidos na temática da 
criança e do adolescente.

ESTIMATIVA ORÇA-
MENTÁRIA

Especificação Total Concedente

Material de Consumo

Serviço de Terceiros

Pessoa Física 

Serviço de Terceiro

Pessoa Jurídica

Total

Local, data e assinatura do Responsável pela Proponente.

ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
Preencher em papel timbrado

DECLARACAO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial no 424, de 30 de dezem-
bro de 2016, DECLARO para os devidos fins que .....................................................
..... (inserir nome da entidade proponente), possui quadro de profissionais formado 
por  .................. (inserir os nomes dos técnicos e sua qualificação), que atende os 
requisitos necessários de capacidade técnica e gerencial para a execução do objeto 
proposto, tendo experiência no desenvolvimento das atividades que serão requeri-
das para a devida execução das atividades propostas pela presente Parceria, tais 
como: ........................................................................................ (descrever experiên-
cias como: licitações, aquisição de bens, execução de outras Parcerias pactuadas, 
acompanhamento e desenvolvimento social, etc.).

Inserir local e data
_____________________________

Inserir nome e cargo do responsável pela Proponente

ANEXO III

PROGRAMA DE TRABALHO
(a ser encaminhado apenas quando da celebração da Parceria)

FORMULÁRIO I

DADOS CADASTRAIS

1- ORGÃO PROPONENTE

Entidade: CNPJ: Local de Atuação:

Endereço: Município: UF.:

CEP.: DDD telefax DDD celular:

Email Institucional:

Conta Corrente: Banco: Agência: Praça do Pagtº.:

Nome do Responsável:
CI e CPF:

Cargo:

Endereço Residencial:

Município:
UF.:

CEP.:

E-mail DDD-Telefone DDD celular

FORMULÁRIO II

2- DESCRICÃO DO PROJETO

Titulo do Projeto Período de Execução

Xxxxxxx
Início: Término:

Identificação do Objeto

Descrever o objeto:

Justificativa da Proposição

1. Descrever a conjuntura histórica na qual se inscreve esta proposta.

2. Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um problema ou 
demanda, especificados e identificados.

3. Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo um resumo da situação 
esperada, inclusive com o apontamento de resultados a serem alcançados ao seu término.

4. Descrever sucintamente o papel e as qualificações da proponente em questão, para a 
condução desta proposta.

FORMULÁRIO III

3 - CROnOGRAMA DE ExECuCAO (META, ETApA Ou FASE)

“As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, exem-
plos de informações que podem compor um plano de trabalho”.

Meta

Etapa      

unidade

Especi-
ficação

indicador 
físico Duração

Quantidade iní-
cio

Térmi-
no

1 Atividades de planejamento e de execução do projeto

1.1 Aquisição de Material kit

1.2

1.3

2  planejamento para a execução do projeto

2.1 Contra-
tações Hora/aula 120

2.2

2.3

3 Levantamento de dados, e elaboração de Relatório analítico de estágio de implemen-
tação do projeto

3.1

Contratação de relator 
para formatação dos 
relatórios.

Hora
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ATOS OFICIAIS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ dE MERLuZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CANJICA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

FORMULÁRIO IV

4- CROnOGRAMA -FiSiCO FinAnCEiRO / ESTiMATiVA DE CuSTOS / RECuRSOS

“As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, 
exemplos de informações que podem compor um plano de trabalho “.

Meta
Etapa /

fase
Especificação

indicador 
Físico Custos Recurso

unid Qtde unit Total FMAS MDS

1
Atividades de planejamento e de execução do programa e preparação do

Diagnóstico.

1.1

Aquisição de 
material didá-
tico.

Devem ser 
explicitados 
quais são os 
materiais.

Kit

2 Execução do projeto 

2.1
Contratação de

profissional

Hora

/aula

2.2
Aquisição de 
material de 
consumo

unid.

3 Levantamento de dados e Elaboração de Relatório analítico de execução do proje-
to.

3.1

Contratação de 
relator para for-
matação dos

relatórios.

FORMULÁRIO V

5 - PLANO DE APLICACAO

Código Especificação Total Concedente Proponente

Material de consumo R$ R$ R$

Serviço de terceiros – pessoa física R$ R$ R$

Serviço de terceiros – pessoa jurídica R$ R$ R$

Total R$ R$ R$

Total Geral R$

Obs: 
I. Para o preenchimento da tabela- Plano de Aplicação - deverão ser usados 
os valores dos recursos do proponente e do concedente constantes na tabela de 
cronograma físico-financeiro (tabela 5);             
II. A especificação da natureza da despesa deverá ser feita de acordo com o 
CÓDIGO DE ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA

FORMULÁRIO VI

Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

1,2,3 R$ R$ R$ R$ R$

Total R$ R$ $$ R$ R$

Total Geral R$

Obs: 
a- Devem ser preenchidas conforme desembolso proposto no projeto, com 
relação ao concedente ou proponente (duas três ou mais parcelas);
b- Observações ao cronograma de desembolso;
c- Indicar, em reais (R$), os valores das parcelas de responsabilidade da 
entidade proponente, bem como os valores das parcelas a serem desembolsadas 
para cada umas das metas previstas.

FORMULÁRIO VII

7 – DECLARACAO

                Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste 
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão 
ou entidade da administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos da União, Estados ou Município, na forma deste plano de trabalho e sob 
as penas do art. 299 do Código Penal.

Nestes Termos,

Pede Deferimento. 

Local e data

Assinatura e cargo do Responsável

Pela Entidade.

APROVACAO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Belford Roxo,        de                   de  2019.

__________________________________________

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

ANEXO IV
 DO PROGRAMA DE TRABALHO

(A ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

RELACÃO DE MATERIAIS E SERVICOS POR META

META 1 – Atividades de Planejamento e de execução do Criança Feliz.

ETAPA 1.1

Especificação Unidade Qtd. Valor Uni-
tário Valor Total FMAS Propo-

nente

Aquisição de Material de Consumo

Papel A4 c/500 fls. Resma.

Canetas esferográfica 
cx c/50 Caixa

Papel higiênico Unid.

Total

Total Geral

ETAPA 1.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia (xérox) do 
material pedagógico –

Apostila

Unid.

Total

Total Geral

META2 – Execução do  Projeto

ETAPA2.1

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Hora/aula

Total

Total Geral

ETAPA 2.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

Aquisição de Material de Consumo

Material didático 
(pasta,caneta, ca-
derno,

borracha)

Kit

Resma de papel A4 Unid.

Total

Total Geral xxxxx

ETAPA2.3

Especificação Uni-
dade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia (xérox) 
do material pedagó-
gico –

Apostila

Fo-
lha

Total

Total Geral

META  3 – Levantamento de dados, e Elaboração de Relatório analítico do Projeto

ETAPA3.1 – AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VR. UNIT VR. TOTAL

CUSTO TOTAL DE 1 UNIDADE

CUSTO TOTAL DE 5 UNIDADES

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

I- As observações constantes neste manual, a título de orientação devem ser 
deletadas ao encaminhar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho;
II- Todos os materiais de consumo e materiais permanentes necessários para 
o desenvolvimento das atividades devem ser exaustivamente descritos;
III- As atividades devem estar discriminadas no Projeto Técnico: objetivo, con-
teúdo programático, abordagem pedagógica, carga horária, número de participantes 
por cada atividade, material de consumo necessário, características desejadas de 
quem ministrará os cursos, forma de remuneração etc., conforme explicado;
IV- O material de consumo e/ou material permanente para cada uma das me-
tas do projeto deve estar discriminado na Memória de Cálculo do Projeto Técnico;
V- Qualquer indicador físico de unidade deve guardar similitude com a espe-
cificação;
VI-  A Comissão Julgadora do Chamamento Público coloca-se à disposição 
para dirimir quaisquer dúvidas.

ANEXO V
MODELO DE PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

(a ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Colaboração)

INSTRUÇÕES:
I- Deverão ser realizadas três pesquisas de preços de cada um dos bens e 
serviços a serem adquiridos para a execução dos projetos, com carimbo do CNPJ e 
assinatura do representante da Proponente; 
II- Numerar as folhas de pesquisas de preços em uma ordem lógica;
III- Preencher a tabela abaixo e enviar junto com todas as pesquisas de preços.

BEM ou SERVICO SITES PESQUISADOS CNPJ/CPF/CR PREÇOS PÁGINA

Especificar o tipo de material 
de consumo a ser adquirido.

1

2

3

Especificar o tipo de serviço 
a ser contratado.

1

2

3

Especificar o tipo de profis-
sional a ser contratado.

1 Piso Salarial

2 Piso Salarial

3 Piso Salarial

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS
(a ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Colaboração)

Preencher em papel timbrado
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ dE MERLuZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE dE SOL COM 
PIRãO dE QuEIJO

500g de filé mig-
non/ 2 colheres 
(sopa) de sal/ 2 li-
tros de água
Pirão de queijo
400g de queijo coa-
lho/ 2 xícaras (chá) 
de leite/ 1/3 xícara 
(chá) de farinha de 
mandioca/ 4 colhe-
res (sopa) de man-
teiga derretida/ 1 
colher (chá) de sal

salgue a carne 
com o sal e deixe 
na geladeira por 1 
dia.
leve-a ao freezer e 
deixe por 8 dias.
Para dessalgar, re-
tire-a do freezer e 
deixe descongelar 
na geladeira.
retire-a da gela-
deira e deixe-a de 
molho em 2 litros de 
água por 30 minu-
tos.
escorra a água e 
lave a carne, esfre-
gando-a.
troque de água e 
deixe de molho por 
mais 30 minutos, re-
petindo o mesmo 
procedimento.
asse a carne na 
churrasqueira ou no 
forno por 30 minu-
tos.
regue com a man-
teiga e reserve.
Pirão de queijo

corte o queijo em 
cubinhos e bata-
-os no liquidificador 
com o leite até for-
mar um creme ho-
mogêneo.
em uma panela, 
leve essa mistura 
ao fogo e adicione 
a manteiga e o sal.
acrescente a fa-
rinha de mandio-
ca aos poucos e 
cozinhe, mexendo 
sempre, até adqui-
rir consistência de 
purê.
sirva quente com a 
carne.

ARROZ dE TACACá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

Ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, que os preços expressos no Plano de 
Trabalho (inserir o nome do projeto conforme Projeto Técnico e Plano de Trabalho) 
estão compatíveis com os praticados no mercado local.

Inserir local e data
_____________________________________________

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA
(a ser encaminhada no ato da seleção)

Preencher em papel timbrado

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, que esta instituição está de acordo com 
o percentual apontado no item 8 do edital nº 001/SEMASC/19 que será mensurado 
por meios de bens e serviços.

Inserir local e data
_____________________________________________

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VIII

PLANILHA DE REFERÊNCIA TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA

1 - Recursos Humanos / 
Mês

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

2 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.1

2.2

2.3

3 - MATERIAL DE CONSUMO

Item Refe-
rencia Quant. Descrição  Valor Unitário Valor Total

   

ANEXO IX
TERMO DE REFERÊNCIA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/SEMASC/2019

I - Do Objeto e do Objetivo  

Do objeto:

O presente Chamamento Público, da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através de sua Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania/Fundo Municipal de Assistência Social, por meio de Cha-
mada Pública, para Instituições Públicas ou Privadas, sem fins lucrativos, tem por objetivo a execução 
de projeto de gerenciamento e desenvolvimento de projetos e serviços da Política Pública do Programa 
Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Do Objetivo:

Contribuir, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo/Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidadania, na execução de ações e serviços da Política Pública Municipal de Assis-
tência Social, voltadas ao cidadão belforoxense.

- Complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade 
e risco social.

- Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade 
e sociabilidade;

- Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de 
vivencias lúdicas;

- Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade;

- Promover a socialização e convivência.

Por Meio:

- Da criação de espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção de seus membros;

- Do estimulo e orientação dos usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivenciasindi-
viduais e coletivas, na família e território;

- Da organizaçãopor percursos, conforme  as especificidades dos ciclos de vida;

- Dastrocas culturais e de vivencias;

- Do incentivo a participação comunitária, a apropriação dos espaços públicos e o protagonismo no 
território.

II - Justificativa da Proposição

Considerando, que o Programa Criança Feliz, tem como finalidade a promoção e o desenvolvimento 
integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. 

O Município de Belford Roxo realizou o aceite para a execução do Programa Criança Feliz, com o quan-
titativo de 1200 crianças e gestantes, a serem visitadas e acompanhadas pelo Programa.

Considerando que por ser um Programa e pela não garantia de continuidade (podendo, o 

Governo Federal a qualquer tempo extingui-lo) e com base na Resolução 21 de 24 de novembro de 
2016, que estabelece os requisitos para celebração de parcerias, conforme a Lei 13.019 de julho de 
2014, entre o órgão gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência social 
no Sistema Único de Assistência Social – SUAS. (ANEXO I)

Considerando que com a Celebração da Parceria esta Secretaria acredita na Economicidade a ser 
atingida.

É que solicitamos sua Aprovação.

III - O Programa Criança Feliz destina-se:
•	 Gestantes, crianças de até três anos e suas famílias beneficiárias do Pro-
grama Bolsa Família;
•	 Crianças de até seis anos beneficiárias do Benefício de Prestação Continu-
ada (BPC) e suas famílias;
•	 Crianças de até seis anos afastadas do convívio familiar em razão da apli-
cação de medida de proteção prevista no art. 101 da Lei 8.609, de 13 de julho de 
1990, e suas famílias.
IV - Principais ações para o alcance dos objetivos do programa são:
1- Visitas domiciliares;
2- Qualificação de oferta dos serviços socioassistenciais e fortalecimento da 
articulação da rede socioassistencial, visando assegurar a complementariedade das 
ofertas no âmbito do Suas, dentre outras;
3- Fortalecimento da intersetoriedade nos territórios entre as políticas públi-
cas setoriais, em especial assistência social, saúde e educação, e com Sistema de 
Justiça e de Garantia de Direitos;
4- Mobilização, educação permanente, capacitação e apoio técnico.

V – Da Equipe:

Profissional Carga Horária Semanal

Visitadores Domiciliares 40 hs

Supervisores 40 hs

Motoristas 40hs

Supervisores –com as seguintes funções: 
a) Acompanhar e supervisionar as equipes de visitadores. Cada equipe será 
composta de 10 visitadores para cada supervisor;
b) Elaboração dos relatórios de visitações.

Visitadores Domiciliares –com as seguintes funções: 
a) desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando 
à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias em 
situações e vulnerabilidade e, ou, risco social e pessoal, que contribuam com o for-
talecimento da função protetiva da família; 
b) desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)cons-
trução da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a par-
tir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e 
coletivas, levando em consideração o ciclo de vida e ações intergeracionais; 
c) assegurar a participação social dos usuários em todas as etapas do trabalho 
social; 
d) apoiar e desenvolver atividades de abordagem social e busca ativa; 
e) atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora; 
f) apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, as-
segurando a privacidade das informações; 
g) apoiar e participar no planejamento das ações; 
h) organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vi-
vência nas unidades e, ou, nas residências; 
i) acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades; 
j) apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades e, 
ou, na comunidade; 
k) apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de 
vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social e, ou, pes-
soal, violação de direitos e divulgação das ações das Unidades socioassistenciais; 
l) apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações; 
m) apoiar os demais membros da equipe de referência em todas etapas do processo 
de trabalho; 
n) apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a 
equipe com insumos para a relação com os órgãos de defesa de direitos e para o 
preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual e, ou, familiar; 
o) apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, progra-
mas, projetos, benefícios, transferência de renda, ao mundo do trabalho por meio 
de articulação com políticas afetas ao trabalho e ao emprego, dentre outras políticas 
públicas, contribuindo para o usufruto de direitos sociais; 
p) apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados; 
q) apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públi-
cas; 
r) participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação 
de processos, fluxos de trabalho e resultado; 
s) desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vín-
culos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragili-
dade social vivenciadas; 
t) apoiar na identificação e acompanhamento das famílias em descumprimento de 
condicionalidades; 
u) informar, sensibilizar e encaminhar famílias e indivíduos sobre as possibilidades 
de acesso e participação em cursos de formação e qualificação profissional, progra-
mas e projetos de inclusão produtiva e serviços de intermediação de mão de obra; 
v) acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por 
meio de registros periódicos; 
x) apoiar no desenvolvimento dos mapas de oportunidades e demandas. 

VI – Das Etapas:

Etapa Especificação
Indicador Físico Duração

Unidade Quant. Início Térm.

A.1 Definição gradativa dos locais de 
realização das visitas domiciliares. CRAS 1º mês 12º mês.

A.2 Seleção da equipe. Equipes 1º mês 1º mês

A.3 Elaboração de Materiais Gráficos 
(folhetos, folders e formulários) 1º mês 1º mês

A.4 Capacitação prévia da equipe téc-
nica. Reunião 1º mês 1º mês

A.5 Aquisição de Materiais de Consumo 1º mês 12º mês

A.6 Formação gradativa dos grupos. Familiar 1º mês 12º mês

A.7 Entrevista inicial de triagem com os 
usuários. Grupo 1º mês 12º mês

A.7 Visita Domiciliar Residência 1º mês 12º mês

A.8 Atendimento Individual Familiar 1º mês 12º mês

A.9 Atividades de Integração Social - 1º mês 12º mês

A.10 Capacitação continuada da equipe 
técnica Reunião Trimes-

tral 4º mês 12º mês

A.11 Monitoramento e avaliação
Relatório

mês 1º mês 12º mês

VII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO/ESTIMATIVA DE CUSTOS/RECUR-
SOS

PERÍODODE  12 MESES

 PLANEJAMENTO/AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO
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Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ dE FORNO

4 xícaras (chá) de 
arroz cozido 100 
gramas de quei-
jo mussarela rala-
da 100 gramas de 
açaí cortado em 
cubos pequenos 1 
cenoura ralada 2 
colheres (sopa) de 
salsa (ou salsinha) 
picada 2 unidades 
de ovo 1 xícara 
(chá) de leite 1/2 
copo de requeijão 
1 xícara (chá) de 
queijo parmesão 
ralado • sal a gos-
to • pimenta-do-
-reino a gosto

em uma tigela, mis-
ture o arroz, a mus-
sarela, o presunto, 
a cenoura e a sal-
sa.
coloque em um 
refratário untado 
com margarina.
No liquidificador, 
bata os ovos, o lei-
te, o requeijão, o 
queijo ralado, o sal 
e a pimenta.
despeje sobre o 
arroz e asse no for-
no, preaquecido, 
a 200 °c durante 
30 minutos ou até 
dourar.

ARROZ dE TACACá

1 xícara (chá) de 
arroz arbóreo cozi-
do/ 1 xícara (chá) 
de tucupi/ 50g de 
camarões secos/ 
1/4 xícara (chá) de 
jambu cozido e pi-
cado

Ingredientes

Modo de preparo

em uma frigideira, 
coloque o arroz e 
acrescente o tucu-
pi e os camarões, 
mexendo sempre.
deixe cozinhar até 
reduzir o volume à 
metade e ficar cre-
moso.
acrescente o jam-
bu picado, misture 
bem e sirva.

ESPECIFICAÇÃO MEDIDA QTDE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

(12 ME-
SES)

RECURSOS FMAS

DESPESAS DE 
CUSTEIO

MÊS 12

CONTRATAÇÃO-
DAS

EQUIPES TÉC-
NICAS

MÊS 12

CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁ-
RIAS MÊS 12

VIII - PLANO DE APLICAÇÃO-  12  MESES - ESTIMATIVAS

CÓDI-
GO DE 
DESPE-

SA ESPECIFICAÇÃO

VALOR

TOTAL

VALOR DO

CONCE-
DENTE

VALOR DO

PROPONEN-
TE

30

DESPESAS DE CUSTEIO

LOCAÇÃO DE VEICULOS (4 UNIDADES)  COM COM-
BUSTIVEL

MATERIAIS DIVERSOS:

FOLDERS / OBRIGATÓRIO

CAMISETAS/OBRIGÁTÓRIO/2PC

CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS

MATERIAL CONSUMO

MATERIAL PEDAGÓGICO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

UNIFORMES/EPI E VT

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO

267.000,00

102.000,00

378.510,00

                     
747.510,00

747.510,00

0,00

39

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE TERCEIROS (PESSOA FISICA 
OU JURIDICA) 915.600,00 915.600,00 0,00

TRIBUTOS 221.714,40 221.714,40
0,00

TOTAL-
GERAL

1.884.824,40 1.884.824,40 0,00

Assim o valor mensal ESTIMADO para a execução do Programa previsto é de R$ 
157.068,70.

IX – PLANILHA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS

Profissional Carga Horária Semanal Quantidade

Visitadores Domiciliares 40 40

SUPERVISORES 40 04

MOTORISTAS 40 04

TOTAL 48

Profissional R$ Mensal Unitário R$ Total 
Mensal R$ Total 12 Meses

Visitadores Domiciliares

SUPERVISORES

MOTORISTAS

TOTAL

X - DAS NORMAS GERAIS:
•	 Os postos deverão estar completos no horário pré-estabelecido;
•	 O pessoal envolvido na execução dos serviços deverá comparecer ao local 
de trabalho munido de crachás de identificação;
•	 É proibida a entrada e circulação de pessoas estranhas ao Serviço sem 
autorização prévia da Coordenação e/ou Supervisão;
•	 Os objetos de uso pessoal, bem como as vestimentas dos profissionais 
devem ser guardadas nos armários destinados a este fim;
•	 É proibida aos profissionais a saída frequente do serviço. Eventual saída, 
só é permitida com autorização por escrito da Direção da unidade;
•	 É obrigatória a higienização imediata de equipamentos e utensílios 
utilizados na execução dos serviços. 
•	 É proibido fazer as refeições fora do refeitório;
•	 É proibido fumar nas dependências das unidades assistenciais;
•	 É proibido comparecer ao Serviço sobefeito de qualquer droga;
•	 É obrigatório aos funcionários comunicar à coordenação a ocorrência de 
problemas de saúde (doenças respiratórias, de pele, etc);
•	 É obrigatório aos funcionários fazer uso dos EPIs colocados à sua 
disposição e seguir as Normas de Segurança do Trabalho;
•	 A ocorrência de acidentes de trabalho deverá ser comunicada à fiscaliza-
ção do contrato;
•	 A substituição de funcionários em suas respectivas tarefas será feita de 
acordo com as necessidades da Unidade;
•	 Sempre que solicitado, o pessoal envolvido na execução dos serviços de-
verá apresentar sua qualificação para exercício da função de acordo com sua cate-
goria.

XI – FISCALIZAÇÃO:

Caberá ao gestor designado promover todas as ações necessárias ao fiel cumpri-
mento deste contrato, inclusive:
•	 determinar a retirada de qualquer empregado ou preposto da CONTRATA-
DA que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;
•	 exigir e conferir todos os documentos que habilitou a CONTRATADA, como 
condição para a execução deste contrato;

•	 A Fiscalização dos serviços será exercida pelo representante da Prefei-
tura, aos quais incumbirá acompanhar a execução dos serviços, determinando à 
CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do 
contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, co-
municando as mesmas ao seu superior hierárquico.
•	 A Fiscalização deverá, quando julgá-las corretas, atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is) caracterizando a aceitação dos serviços realizados, e visar os demais do-
cumentos apresentados pela Contratada. 

XII - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:
XII. 1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo ou 
decorrentes da natureza do ajuste, à:

XII.1.1. De âmbito geral:
•	 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, sempre que houver alte-
ração;
•	 a CONTRATADA deverá indicar preposto, durante o período de vigência, 
para representá-la sempre que for necessário;
•	 comunicar ao gestor deste contrato todas as ocorrências anormais verifica-
das na execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os da-
dos e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos;
•	 implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão per-
manente dos empregados, para obter uma operação correta e eficaz realizando os 
serviços de maneira meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem 
todas as dependências objeto dos serviços;
•	 responsabilizar-se pela conservação técnica, mecânica e operacional dos 
equipamentos instalados, de modo a mantê-las em permanente, plena e eficaz ca-
pacidade produtiva, substituindo todas as peças, partes ou componentes que se 
tornarem necessários;
•	 prestar os serviços com o máximo de zelo, e dentro dos parâmetros e roti-
nas estabelecidos pela CONTRATANTE.
•	 cumprir, além dos postulados legais vigentes (federal, estadual ou munici-
pal), as normas de segurança estabelecida pela CONTRATANTE;

XII.1.2. De âmbito pessoal (mão de obra):
•	 observar, durante a execução deste contrato, se os profissionais estão de-
vidamente identificados ;
•	 substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas 
com relação ao substituído, nos seguintes casos: a) gozo de férias; b) afastamentos 
previstos em lei; c) solicitação do gestor do contrato; 
•	 selecionar e treinar o pessoal que irá prestar os serviços objeto deste con-
trato;
•	 observar a legislação trabalhista e previdenciária, efetuando as anotações 
nas carteiras de trabalhos, inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida, 
quando for o caso;
•	 manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediatamen-
te, o empregado com conduta inconveniente; responsabilizando-se pelo cumpri-
mento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações 
de segurança, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios; 
•	 instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas 
da CONTRATANTE;
•	 manter o pessoal devidamente identificado através do uso de crachás, com 
fotografias recentes, e de forma condizente com o serviço a executar, provendo-os 
dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários e de uniformes em 
quantidades suficientes para se apresentarem dentro dos padrões de eficiência e 
higiene recomendáveis;
•	 nomear pessoas responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o 
bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária 
aos executantes dos serviços. Essas pessoas terão a obrigação de se reportarem, 
quando necessário, ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços 
prestados pela CONTRATADA e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas;
•	 responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;

XII.2. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas neste termo ou 
decorrentes da natureza do ajuste, à:

•	 promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscaliza-
ção dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em re-
gistro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências 
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
•	 efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma 
estabelecidos neste Contrato;
•	 armazenar e controlar o uso do material de consumo de propriedade da 
CONTRATADA.
•	 providenciar os materiais que sejam de seu encargo, adequadamente e em 
quantidades necessárias ao cumprimento deste contrato.

XIII - CONDIÇÕES ESPECIAIS:

•	 Não existirá para o CONTRATANTE qualquer solidariedade quanto às obri-
gações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da CONTRATADA, 
cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação 
empregatícia. 
•	 Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo em-
pregatício com a Contratante, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, 
as quais se obrigam a saldar na época devida isentando o CONTRATANTE de qual-
quer responsabilidade solidária ou subsidiária.
•	 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou 
materiais causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão des-
tes, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
•	 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes de trabalho e execução durante a vigência dos serviços con-
tratados. 
•	 Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acer-
ca do objeto a que se refere o presente contrato. 
•	 A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura de contrato, sendo vedada a sub-
contratação de empresas para o objeto deste contrato, sem que haja anuência da 
CONTRATANTE. 
•	 A CONTRATADA cumprirá orientação complementar do gestor deste con-
trato quanto à execução e horário de realização dos serviços;
•	 Todos os serviços serão executados diretamente e sob a orientação e 
comando da CONTRATANTE, cabendo ao gestor deste contrato apenas fazer as 
comunicações necessárias, por intermédio dos encarregados de turma e, ou pre-
postos, designados pela CONTRATADA;
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Ingredientes

Modo de preparo

BATATA dOCE FRITA

Batata doce/ sal a 
gosto/ Óleo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou 
em palitos, como 
se tratasse das ou-
tras batatas.
Frite em óleo quen-
te.
depois de fritas 
polvilhe com sal 
fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO dE PuBA 
AMANTEIGAdO

1/2 xícara (chá) de 
manteiga ou mar-
garina/ 2 xícaras 
(chá) de açúcar/ 
4 ovos/ 3 xícaras 
(chá) de massa 
de puba/ 1 xícara 
(chá) de leite de 
coco/ 1 pitada de 
sal/ 1 colher (chá) 
de fermento

Bata bem o açú-
car com a mantei-
ga e as gemas.
junte os outros in-
gredientes menos 
as claras que são 
batidas em neve.
junte as claras de-
licadamente.
coloque em as-
sadeira untada e 
polvilhada e leve 
para assar em for-
no forte.

Ingredientes

Modo de preparo

BOLO dE MILHO
 VERdE 

5 espigas de milho 
verde (não muito 
duras)/ 2 copos de 
leite/ 3 ovos intei-
ros/ 2 xícaras (chá) 
de açúcar/ 1 xí-
cara (chá) de fari-
nha de trigo/ 1 1/2 
colher (sopa) de 
manteiga/ 1 xíca-
ra (chá) de queijo 
parmesão ralado/ 
1 colher (sopa) de 
fermento em pó

Bata no liquidifica-
dor todos os ingre-
dientes.
coloque numa as-
sadeira untada e 
leve para assar em 
fogo médio.
sirva em seguida.

•	 As comunicações e entendimentos do gestor deste contrato com a CON-
TRATADA serão feitos por intermédio de Livro de Ocorrências, inclusive as faltas 
ocorridas, sendo as folhas rubricadas pelas partes;
•	 Os quantitativos aqui estimados poderão sofrer alteração e para que não 
haja interrupção no atendimento por falta dos mesmos, fica desde já estabelecidos 
a possibilidade de solicitação de acréscimo de serviços conforme preceitua o artigo 
65, §1º da Lei 8.666/93;
•	 A execução dos Serviços será supervisionada pela Coordenação da uni-
dade em que atuarem que controlará, junto à empresa contratada, a sua execução 
e qualidade;
•	 A unidade encaminhará relatórios informativos no tocante a qualidade e 
execução da prestação de serviços ao preposto da Empresa, até o segundo dia útil 
do mês subsequente;
•	 Todos os prestadores de serviços deverão permanecer em seus postos 
de trabalho, devidamente identificados, como vinculados da empresa contratada.

A CONTRATADA deverá manter seu pessoal devidamente identificado, bem como 
substituir e retirar imediatamente (ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas) 
da unidade qualquer empregado ou subordinado que venha a demonstrar conduta 
inadequada ou incapacidade técnica para a execução dos serviços, sempre que a 
fiscalização da Prefeitura julgar necessário, mediante solicitação com justificativa. 

A CONTRATADA fica responsável por garantir, em tempo hábil, a reposição de 
quaisquer funcionários que por ventura se ausentem ou faltem durante a execução 
dos serviços, de modo a garantir o cumprimento dos prazos estipulados no contra-
to. 

A CONTRATADA deverá assegurar ao pessoal alocado férias e 13º, auxílio ali-
mentação e transporte, bem como a o cumprimento das normas de Segurança, 
Higiene e Medicina do Trabalho, obrigando seus empregados e subcontratados a 
utilizarem os equipamentos individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou 
insalubridade, 

OBS: Todo o pessoal envolvido na execução dos serviços será de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, comer-
ciais e fiscais, não transfere a Prefeitura a responsabilidade por seu pagamento, 
nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA re-
nuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para 
com a Prefeitura além de: 

•	 Pagar pelos danos e prejuízos ocasionados pela equipe de trabalho indi-
cada, quando devidamente comprovados, serão de responsabilidade da CONTRA-
TADA;
•	 A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelo cumprimento to-
das as obrigações fiscais, previdenciárias trabalhistas e comerciais relativas aos 
seus funcionários e a execução dos serviços.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relati-
vos à legislação social e trabalhista em vigor, no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços objeto do contrato. 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais in-
cidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento 
Definitivo dos serviços.

Os serviços da CONTRATADA ficarão subordinados a Gerência da Prefeitura, que 
atestará cada fatura apresentada de acordo com os procedimentos habituais. 

Caberá, ainda, a CONTRATADA: 
•	 Transmitir a Prefeitura todas as comunicações oficiais por escrito.
•	 Não veicular publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia auto-
rização da Prefeitura.
•	 Não caucionar nem utilizar o Contrato para qualquer operação financeira.

Por fim, a CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente Contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo co-
municar a Prefeitura, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do presente. 

XIV – DO PRAZO.

O prazo do Contrato será de 12(doze) meses.

XV – DOTAÇÃO / DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

Dotação: os custos correrão por conta do Fundo Municipal de Assistência Social.
Repasse Federal do Primeira Infância – Programa Criança Feliz.(Extrato Anexo)
Banco do Brasil
Agência 
Conta 

O valor total do Contrato é de R$ 1.884.824,40 (um milhão oitocentos e oitenta e 
quatro mil e oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos), devendo ser 
pago em 12(doze) parcelas mensais de R$ 157.068,70 (cento e cinquenta e sete 
mil e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de depósito em con-
ta bancária da CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento 
do recibo, com a discriminação dos serviços, cuja data de emissão será preferen-
cialmente no 1º dia subsequente ao do último dia do mês vencido.

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 002/SEMASC/2019 PARA SELEÇÃO DE 
INSTITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS PARA EXE-

CUÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

 1 – DO OBJETO

A Prefeitura da Cidade de Belford Roxo através da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania - SEMASC faz saber, por via do presente Edital, que 
estão abertas as inscrições para a seleção de propostas de instituições públicas e 
privadas sem fins lucrativas, para execução do Programa “Bolsa Família” no SUAS.

A seleção será regida pelas normas pertinentes a matéria, em especial pela Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, a Resolução nº 21 do 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, de 24 de novembro de 2016, sub-

sidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, pelo 
Decreto Estadual n.º 43.635, de 20 de outubro de 2003 e a portaria Interministerial 
nº 424 de 30/12/2016, Lei Municipal nº 1036 de janeiro de 2017, e pelas condições 
estabelecidas no presente Edital.

2 - OBJETIVO GERAL

Selecionar instituição pública ou privada, sem fins lucrativos, para execução dos 
Serviços Referentes ao Programa “Bolsa Família” no SUAS, pelo Prazo de 12 (doze) 
meses.

3- DO CRONOGRAMA

Lançamento do edital 09/11/2019

Entrega de cópia impressa da documentação da proponente 09/12/2019

Divulgação dos resultados finais 14/12/2019

 
4 - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Deverá ser entregue em duas vias, em envelope lacrado, com a documentação de 
habilitação, à CJCP - Comissão Julgadora do Chamamento Público no período pre-
visto nesse edital à Rua José da Cunha, nº 268, Areia Branca – Belford Roxo/RJ.

5 – DA SELEÇÃO

5.1 - A Comissão Julgadora do Chamamento Público – CJCP – nº 002/SEMASC/2019 
analisará a DOCUMENTAÇÃO, que será avaliada e pontuada de acordo com o item 
7.2 deste edital.  

5.2 - A seleção da instituição submetida a este Chamamento será realizada por meio 
de análises e avaliações realizadas pela Comissão Julgadora do Chamamento Pú-
blico, composta por 3 (três) membros da equipe técnica da SEMASC, e 01 (um) 
membro designado para suplente, sendo assegurada a participação de pelo menos 
um servidor ocupante de cargo efetivo.

5.3 – A(s) Instituição(ções), cuja documentação alcance a pontuação, apresentará 
proposta técnica que poderá ser condicionada a ajustes orçamentários e do seu 
conteúdo.

6 – DA HABILITAÇAO

Após o recebimento dos envelopes, será realizada a análise da documentação de 
habilitação das Proponentes, através da análise dos documentos a seguir especifi-
cados: 
I- Estatuto da entidade registrado em cartório, bem como das respectivas al-
terações, caso existam, acompanhado da ata de eleição da sua atual diretoria;
II- Cadastro no CNPJ/MF, com inscrição de no mínimo de 03 (três anos);
III- Em caso de OSCIP, Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
IV- Declaração de Capacidade Técnica e operacional – expedida por entidade 
publica nos termos dos artigos da Portaria Interministerial nº 424 de 30/12/2016.
V- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante,
VI- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
VII- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da União;
VIII- Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
IX- Certidão de Regularidade para com o FGTS;
X- Declaração que não possui servidor público desta Instituição no quadro fun-
cional ou administrativo; 
XI- Declaração que os membros diretores da entidade não são pessoas ligadas 
às integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores 
Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo até o se-
gundo grau, ou por adoção, nos termos do Art.119 da Lei Orgânica Municipal;
XII- Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 
da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de qua-
torze anos, na condição de aprendiz;
XIII- Documento firmado pelo representante legal da Entidade, indicando, quan-
do for o caso, o representante responsável pela boa administração dos recursos 
recebidos, cujo nome constará do extrato do Termo de Parceria a ser publicado no 
Diário Oficial do Município; 
XIV- Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do responsável legal 
da Entidade, apto a representá-la judicial e extrajudicialmente bem como do respon-
sável indicado pela boa administração dos recursos recebidos; 
XV- Declaração, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos em 
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou com qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal que impeçam a transferência de re-
cursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma do 
Termo de Referência.
XVI- Declaração de Funcionamento da Instituição no Endereço por ela declara-
do, de acordo com o art. 34, VII da Lei 13.019/14.

7 – DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS TECNICAS

7.1. A seleção das propostas submetidas à Comissão Julgadora do Chamamento 
Público da SEMASC, em atendimento a este Edital, será realizada por intermédio 
de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes 
etapas:

Análise, julgamento e classificação pela Comissão Julgadora do Chamamento Pú-
blico, formalmente designada pela SEMASC, e consiste na análise das propostas 
quanto ao mérito e aos critérios para análise e julgamento. 

     Serão levados em conta os seguintes critérios: 

1.1.  Comprovante da experiência – No mínimo 1(um) atestado de capacidade 
operacional, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 424/2016, 
comprovando o exercício nos três últimos anos, de atividades referente à matéria 
objeto da Parceria ou contrato de repasse que em atividades, projetos e programas 
sociais.
1.2. Comprovante da experiência da ETP – Equipe Técnica Principal da 
Proponente, formada no mínimo por 3(três) técnicos, com três anos de graduados, 
no mínimo. 
1.3. Clareza no objetivo e metas para a execução do objeto.
1.4. Adesão aos temas considerados prioritários.
1.5. Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ dE MERLuZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ dOCE

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ cane-
la/ erva doce

lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMARãO REFOGAdO

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

Ingredientes

Modo de preparo

No copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.

1.1. Adequação do orçamento.

7.2 A pontuação atribuída aos projetos seguirá conforme a tabela apresentada a 
seguir: 

Critérios de análise e julgamento Pontuação 

Atestados/Comprovante da experiência, do exercício nos três últimos anos, de ativida-
des referente à matéria objeto do Parceria ou contrato de repasse que em atividades, 
projetos e programas sociais, através de declaração (ções) expressa firmada pelo 
representante legal do órgão ou entidade convenente ou registro no SICONV que a 
substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis.

45

Comprovação de aptidão dos membros da Equipe Técnica Principal, composta no 
mínimo por 3(três) técnicos, com o mínimo de três anos de graduação. 15

Adesão aos temas considerados prioritários 10

Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano 10

Adequação do orçamento 10

Clareza no objetivo e metas 10

8 – DO RESULTADO E SELEÇÃO

O resultado de cada etapa – 1ª) analise de documentação e 2ª) a analise da pro-
posta técnica, será publicada no Diário Oficial do Município, respeitando os prazos 
para os recursos administrativos.

9 – DA CONTRAPARTIDA

9.1 - Será exigida a DECLARAÇÂO da contrapartida para entidades privadas sem 
fins lucrativos, no valor de 0,3%, calculada sobre o valor total do objeto, estimado 
em R$ 357.471,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e setenta e um 
reais), que pode ser da seguinte forma:

Contrapartida por meio de bens e serviços.

9.2 - A proponente deverá comprovar que os recursos financeiros, bens ou serviços 
referentes à contrapartida proposta estão devidamente assegurados, 

9.3 - A contrapartida por meio de bens e serviços será aceita somente se for eco-
nomicamente mensurável e sua utilização deve estar relacionada à execução do 
projeto contendo a indicação do valor correspondente em conformidade com os 
valores praticados no mercado, sendo admitido o que se segue:
I. Aluguel de equipamentos – custo/hora;
II. Impressão de projetos gráficos – custo/metro;
III. Serviços de Contabilidade – custo/hora;

9.4 - Outras formas de contrapartida por meio de bens e serviços poderão ser objeto 
de análise pela SEMASC.

10- IMPUGNAÇÕES E QUESTIONAMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO

10.1- Rejeição de propostas 

1. Serão rejeitadas as propostas entregues fora do prazo. 
2. Serão rejeitadas as propostas que não contenha qualquer das documentações 
solicitadas. 
3. Serão rejeitadas as propostas entregues sem versão digital (em CD ou DVD). 

10.2-  Revogação ou anulação do edital 

1 -   A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo 
ou em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral 
da SEMASC, por motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso 
implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

2 - Qualquer cidadão poderá impugnar e questionar o ato convocatório deste Cha-
mamento Público em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a seleção 
e habilitação das entidades, devendo ser protocolada nesta Secretaria, exclusiva-
mente por escrito;

3 - As entidades participantes deste Chamamento Público poderão impugnar e 
questionar os termos do presente edital até o quinto dia útil que anteceder a seleção 
e habilitação das entidades;

10.3 - Caberá à Comissão Julgadora receber, analisar e decidir sobre a impugnação 
no prazo de até 03 (três) dias úteis.

10.4 - Deferida a impugnação e o questionamento contra o ato convocatório, será 
designada nova data para realização do Chamamento Público, que será publicado 
nos mesmos veículos de divulgação originalmente publicados.

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 8.666/93, devendo o participan-
te manifestar imediata e motivadamente sua intenção de interpor recurso, explici-
tando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances;

11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela Comissão Julga-
dora. 

11.2. Qualquer participante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedida o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso sendo endereçadas à Comissão Julgadora, 
ficando os demais participantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do participante importará a 
decadência do direito de recurso.
11.4 – A Comissão Julgadora analisará o recurso para fins de reconsideração.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.
11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou que não tenha sido 
devidamente protocolado na Comissão Julgadora do Chamamento Público.

12 – DA REVOGAÇÃO

12.1 Este chamamento poderá ser revogado por razões de interesse público decor-
rente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo ser anulado por ilegalidade de ofício ou por provoca-
ção de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado sem que 
isso implique direito à indenização de qualquer natureza.

13– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO

Para a execução do Objeto, a dotação orçamentária correrá por conta do Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, Programa de Trabalho: 08.244.045.2.024 
– Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Programa Bolsa Família no SUAS – Outros 
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

O Valor Previsto para a execução do Objeto é de R$ 357.471,00 (trezentos e cin-
quenta e sete mil e quatrocentos e setenta e um reais).

14– DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

14.1 - A expectativa de seleção das Instituições Classificadas não obriga a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, firmar ins-
trumento de transferência de recursos com qualquer dos proponentes, sendo que 
a formalização do mesmo ficará submetida ao atendimento, por parte do proponen-
te, das solicitações que serão feitas pela SEMASC/FMAS, no sentido de eventuais 
ajustes dos projetos às exigências legais e técnicas vigentes e aos objetivos e re-
sultados expressos neste edital, não se obrigando a contemplar em sua totalidade o 
valor do projeto, podendo-o aprová-lo parcialmente.

14.2 - A execução será acompanhada e fiscalizada pela Municipalidade e por Comis-
são designada para tal fim, pela SEMASC, respondendo o convenente pelos danos 
causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.

14.3 - Para fins de assinatura do Termo de Colaboração serão exigidos, o Plano 
de Trabalho, discriminando os valores por item proposto, Cronograma fisico-finan-
ceiro, documentos comprobatórios da regularização jurídico-fiscal, bem como atos 
constitutivos e documentos comprobatórios, devidamente registrados na forma da 
lei (inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores), a seguir especificados:

-  Ofício solicitando parceria
-  Projeto Técnico (anexo I)
-  Programa de Trabalho (anexo III)
-  Termo de Referência (anexo IX)
-  Ata de Aprovação do Estatuto e seu respectivo Estatuto, registrado em 
cartório;
-  Em caso de OSCIP Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compa-
tível com o objeto licitado;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da 
União;
- Certidão Negativas de Débitos com o Município da sede da licitante;
- Certidão de Regularidade Fiscal, para o licitante sediado no Município de 
Belford Roxo;
- Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
-  Certidão de Quitação para com o FGTS;
-  Memória de Cálculo;
-  03 (três) Cotações de Preços (Anexo V);
- Pesquisa Salarial;
-  Declaração de compatibilidade de preços (Anexo VI);
-  Cópia AUTENTICADA dos documentos pessoais do Procurador da 
entidade proponente;
- Indicação dos dirigentes que serão responsáveis pela administração finan-
ceira do Termo de Colaboração
- Declaração de abertura de conta corrente, em instituição financeira;
- Declaração de que não esta em situação de mora ou inadimplência junto 
a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta.

 15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - As Instituições Públicas ou Privadas, sem fins lucrativos deverão realizar audi-
toria independente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria.

15.2 - Os anexos passam a fazer parte integrante do presente chamamento, inde-
pendentemente de transcrição, para todos os efeitos legais.

15.3 - Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente no que 
diz respeito à execução de despesas com os recursos destinados ao projeto pelo 
instrumento legal especifico.

15.4 - Toda e qualquer documentação remetida fora do prazo estabelecido neste 
Edital não será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimen-
tos que não forem explícitos e formalmente solicitados pela SEMASC.

15.5 – A execução do objeto tem como base a execução dos serviços do Programa 
Bolsa Família, desta forma, não há que se tomar medidas de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, conforme artigo 24, pará-
grafo 1°, Inciso X da Lei 13.019/14.

15.6 – Deverão ser atendidas as medidas de acessibilidade para pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida e idosos, conforme artigo 24, parágrafo 1°, inciso X 
da lei 13.019/14, de acordo com as características do Objeto da Parceria.

15.7 - Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a este chama-
mento poderão ser obtidos na SEMASC, situada à José da Cunha, 268 – Areia 
Branca - Belford Roxo – RJ, no horário de 13:30 às 17:30 horas, diariamente, exceto 
aos sábados, domingos e feriados.

15.8 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora do 
Chamamento Público da SEMASC.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matricula: 82/41842

ANEXO I

1 – INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

LAGARTO À 
PORTuGuESA

1300 a 1500 g de lagarto, 
bem limpa, tire toda gor-
dura. 

molho:

2 cebolas grandes bem 
picadas ou fatiadas bem 
fininha/1 maço cheiro ver-
de bem picado/1 cálice 
de vinho branco/5 toma-
tes picados sem pele/sal-
sinha/Pimenta a gosto/1/4 
de copo de azeite/2 ta-
bletes de caldo de carne
100 g de azeitonas pica-
das/orégano/se preferir, 
colocar pimentão picado
1/2 copo de vinagre/2 co-
pos e meio de água.

limpe bem a carne, é im-
portante não deixar ne-
nhuma gordurinha.
limpe e asse com sal em 
toda a volta da carne.
coloque óleo em uma pa-
nela de pressão.
coloque a carne quan-
do estiver bem quente, e 
doure virando sempre, até 
quando todos os lados es-
tiverem dourados.
coloque 1/2 copo de vi-
nagre diluído em 1/2 copo 
de água, mais 2 copos de 
água.
deixe ferver na panela de 
pressão mais ou menos 40 
minutos.
tire a carne e deixar esfriar
corte em fatias bem finas
junte no molho que so-
brou da panela, todos os 
ingredientes do molho.
deixe ferver.
junte a carne fatiada e o 
molho em camadas alter-
nadas.
deixando na geladeira de 
um dia para o outro fica 
um sabor especial.
sirva em lanches, como 
aperitivo ou refeição.

FILÉ dE SALMãO AO 
FORNO FACíLIMO

500 g de filé de salmão/
azeitonas fatiadas sem 
caroço/orégano/3 colhe-
res de sopa de molho de 
soja (shoyu)/sal a gosto/
azeite a gosto/limão/Pa-
pel alumínio/1/2 cebola 
fatiada.

Ingredientes

Modo de preparo

lave o salmão com 
suco de limão.
aqueça o azeite e adi-
cione a cebola fatia-
da, deixando no fogo 
até que fique transpa-
rente.
reserve.
cubra uma assadei-
ra com papel alumí-
nio de maneira que a 
sobra dê para forrar 
todo o peixe.
sobre o papel alumínio 
na assadeira, coloque 
o peixe já temperado 
com sal, regue com 
azeite e shoyu.
decore com fatias de 
azeitonas e um pouco 
de orégano.
despeje a cebola por 
cima.
embrulhe com o papel 
alumínio, de maneira 
que o líquido não der-
rame quando come-
çar a esquentar.
leve ao forno médio 
para assar por cerca 
de 30 minutos.
sirva com legumes e 
salada verde.

TEMA •	 O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção, por 
meio de Chamada Pública Municipal, Instituições Públicas ou 
Privadas sem fins lucrativos.

TÍTULO •	 Denominar o Projeto

OBJETIVO •	 Definir de forma sucinta os objetivos do projeto

JUSTIFICATIVA

a) Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como res-
posta a um problema ou demanda especificada e identificada, como base 
no cadastro único do MDS.

b) Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo 
um resumo da situação esperada, inclusive com o apontamento de resulta-
dos a serem alcançados ao seu término.

c) Descrever sucintamente o papel e as qualificações das Associa-
ções e Entidades Assistenciais sem fins lucrativos, proponente em questão, 
para a condução desta proposta.

ÁREA DE ATUAÇÃO DO 
PROJETO

a- Vias Públicas, realizada pela equipe especifica, definida de acor-
do com a programação do Programa de Abordagem Social, bem 
como o seu monitoramento e avaliação.

ETAPAS E METODOLO-
GIA APLICADA

I- Descrever sucintamente a metodologia a ser utilizada no 
processo de execução do projeto;

II- Descrever sucintamente a estratégia de participação e mo-
nitoramento que a entidade utilizará durante a execução 
das mesmas.

III- Descrever sucintamente o marco teórico e legal a serem 
utilizados como referência.

METAS IV- Descrever as Metas.

ESTIMATIVA ORÇA-
MENTÁRIA

Especificação Total Concedente

Material de Consumo

Serviço de Terceiros

Pessoa Física 

Serviço de Terceiro

Pessoa Jurídica

Total

Local, data e assinatura do Responsável pela Proponente.

ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL
Preencher em papel timbrado

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial no 424, de 30 de dezem-
bro de 2016, DECLARO para os devidos fins que .....................................................
.....(inserir nome da entidade proponente), possui quadro de profissionais, formado 
por  .................. (inserir os nomes dos técnicos e sua qualificação), que atende os 
requisitos necessários de capacidade técnica e gerencial para a execução do objeto 
proposto, tendo experiência no desenvolvimento das atividades que serão requeri-
das para a devida execução das atividades propostas pela presente Parceria, tais 
como: ........................................................................................(descrever experiên-
cias como: licitações, aquisição de bens, execução de outras Parcerias pactuados, 
acompanhamento e desenvolvimento social, etc.).

Inserir local e data
_____________________________

Inserir nome e cargo do responsável pela Proponente

ANEXO III

PROGRAMA DE TRABALHO
(A ser encaminhado apenas quando da celebração da Parceria)

FORMULÁRIO I

DADOS CADASTRAIS

1- ORGÃO PROPONENTE

Entidade: CNPJ: Local de Atuação:

Endereço: Município: UF.:

CEP.: DDD telefax DDD celular:

Email Institucional:

Conta Corrente: Banco: Agencia: Praça do Pagtº.:

Nome do Responsável:
CI e CPF:

Cargo:

Endereço Residencial:

Município:
UF.:

CEP.:

E-mail DDD-Telefone DDD celular

FORMULÁRIO II

2- DESCRICÃO DO PROJETO

Titulo do Projeto Período de Execução

Inicio: Termino:

Identificação do Objeto

Descrever o objeto:

Justificativa da Proposição

1. Descrever a conjuntura histórica na qual se inscreve esta proposta.

2. Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um problema ou de-
manda, especificados e identificados.

3. Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo um resumo da situação espe-
rada, inclusive com o apontamento de resultados a serem alcançados ao seu término.

4. Descrever sucintamente o papel e as qualificações da proponente em questão, para a con-
dução desta proposta.

FORMULÁRIO III

3 - CROnOGRAMA DE ExECuCAO (META, ETApA Ou FASE)

“As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, exem-
plos de informações que podem compor um plano de trabalho”.

Meta Eta-
pa      

Especifica-
ção indicador físico Duração

uni-
dade Quantidade inicio Termino

1 Atividades de planejamento e de execução do projeto

1.1 Aquisição de Material kit

1.2

1.3

2  planejamento para a execução do projeto

2.1 Contratações Hora/aula 120

2.2

2.3

3 Levantamento de dados, e Elaboração de Relatório analítico de estágio de implementa-
ção do projeto

3.1 Contratação de relator para 
formatação dos relatórios.

Hora

FORMULÁRIO IV

4- CRONOGRAMA -FISICO FINANCEIRO / ESTIMATIVA DE CUSTOS / RECURSOS

“ As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, exemplos de 
informações que podem compor um plano de trabalho “.

Meta

Etapa /

fase

Especifica-
ção Indicador Físico Custos Recurso

Unid Qtde Unit To-
tal FMAS MDS

1
Atividades de Planejamento e de execução do Programa e preparação do

Diagnóstico.
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ dE MERLuZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

CANJICA

1 1/2 xícara (chá) 
de milho para 
canjica/ 7 xícaras 
(chá) de água/ 1 
lata de leite con-
densado/ 1 lata 
de leite (use a lata 
de leite conden-
sado vazia para 
medir)/ 1 vidro 
de leite de coco 
(200ml)/ 1 xícara 
(chá) de açúcar/ 
1 canela em pau/ 
2 cravos da índia/ 
100g de coco rala-
do/ 1 xícara (chá) 
de amendoim sem 
pele torrado e tritu-
rado

deixe o milho de 
molho em água 
de um dia para o 
outro.
escorra e coloque 
na panela de pres-
são.
adicione as 7 xíca-
ras (chá) de água, 
tampe e cozinhe 
por 40 minutos de-
pois que pegar 
pressão.
retire a pressão da 
panela e escorra a 
canjica.
leve ao fogo em 
uma panela junto 
com o leite con-
densado, o leite, 
o leite de coco, o 
açúcar, a canela, 
o cravo e o coco 
por 10 minutos, ou 
até ficar cremoso.
coloque em ta-
ças, polvilhe com 
o amendoim e sir-
va.

Ingredientes

Modo de preparo

CARAPEBA 
GRELHAdA

1 carapeba lim-
pa e sem vísceras/ 
suco de 1 limão/ 
sal a gosto/ 3co-
lheres (sopa) de 
azeite/ 1 folha de 
alface para deco-
rar

tempere a cara-
peba com o suco 
de limão e o sal.
Grelhe-a em uma 
grelha, untada 
com o azeite por 
20 minutos.
Na metade do 
tempo, vire o pei-
xe, para grelhar 
por igual.
arrume a folha de 
alface em uma 
travessa e coloque 
o peixe sobre ela.

1.1

Aquisição de 
material didá-
tico.

Devem ser 
explicitados 
quais são os 
materiais.

Kit

2 Execução do Projeto 

2.1
Contratação de

profissional

Hora

/aula

2.2 Aquisição de material 
de consumo Unid.

3 Levantamento de dados e Elaboração de Relatório analítico de execução do projeto.

3.1
Contratação de relator 
para formatação dos 
relatórios.

FORMULÁRIO V

5 - PLANO DE APLICACAO

Código Especificação Total Concedente Proponente

Material de consumo R$ R$ R$

Serviço de terceiros – pessoa 
física R$ R$ R$

Serviço de terceiros – pessoa 
jurídica R$ R$ R$

Total R$ R$ R$

Total Geral R$

Obs: 
I. Para o preenchimento da tabela- Plano de Aplicação - deverão ser usados 
os valores dos recursos do proponente e do concedente constantes na tabela de 
cronograma físico-financeiro (tabela 5);             
II. A especificação da natureza da despesa deverá ser feita de acordo com o 
CÓDIGO DE ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA

FORMULÁRIO VI

Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

1,2,3 R$ R$ R$ R$ R$

Total R$ R$ R$ $$ R$

Total Geral R$

Obs: 
a- Devem ser preenchidas conforme desembolso proposto no projeto, com 
relação ao concedente ou proponente (duas , três ou mais parcelas );
b- Observações ao cronograma de desembolso;
c- Indicar, em reais (R$), os valores das parcelas de responsabilidade da 
entidade proponente, bem como os valores das parcelas a serem desembolsadas 
para cada umas das metas previstas.

FORMULÁRIO VII

7 – DECLARACAO

                Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste 
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão 
ou entidade da administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 
consignadas nos orçamentos da União, Estados ou Município, na forma deste plano de trabalho e sob 
as penas do art. 299 do Código Penal.

Nestes Termos,

Pede Deferimento. 

Local e data

Assinatura e cargo do Responsável

Pela Entidade.

APROVACAO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Belford Roxo,     de                      de 2019.

__________________________________________

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

ANEXO IV
 DO PROGRAMA DE TRABALHO

(A ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

RELACÃO DE MATERIAIS E SERVICOS POR META

META 1 – Atividades de Planejamento e de execução do Bolsa Família.

ETAPA 1.1

Especificação Unidade Qtd. Valor 
Unitário

Valor 
Total FMAS Proponente

Aquisição de Material de Consumo

Papel A4 c/500 fls. Resma.

Canetas esferográfica 
cx c/50 Caixa

Papel higiênico Unid.

Total

Total Geral

ETAPA 1.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor 
Total FMAS Propo-

nente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia (xérox) 
do material pedagó-
gico –

Apostila

Unid.

Total

Total Geral

META2 – Execução do  Projeto

ETAPA2.1

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Propo-
nente

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Hora/aula

Total

Total Geral

ETAPA 2.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Propo-
nente

Aquisição de Material de Consumo

Material didático (pasta, 
caneta, caderno e bor-
racha)

Kit

Resma de papel A4 Unid.

Total

Total Geral

ETAPA2.3

Especificação Unida-
de Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia (xérox) 
do material pedagó-
gico –

Apostila

Fo-
lha

Total

Total Geral

META  3 – Levantamento de dados, e Elaboração de Relatório analítico do Projeto

ETAPA3.1 – AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VR. UNIT VR. TOTAL

CUSTO TOTAL DE 1 UNIDADE

CUSTO TOTAL DE 5 UNIDADES

OBSERVACOES IMPORTANTES:

I- As observações constantes neste manual, a título de orientação devem ser 
deletadas ao encaminhar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho;
II- Todos os materiais de consumo e materiais permanentes necessários para 
o desenvolvimento das atividades devem ser exaustivamente descritos;
III- As atividades devem estar discriminadas no Projeto Técnico: objetivo, con-
teúdo programático, abordagem pedagógica, carga horária, número de participantes 
por cada atividade, material de consumo necessário, características desejadas de 
quem ministrará os cursos, forma de remuneração etc., conforme explicado;
IV- O material de consumo e/ou material permanente para cada uma das me-
tas do projeto deve estar discriminado na Memória de Cálculo do Projeto Técnico;
V- Qualquer indicador físico de unidade deve guardar similitude com a espe-
cificação;
VI-  A Comissão Julgadora do Chamamento Público coloca-se à disposição 
para dirimir quaisquer dúvidas.

ANEXO V
MODELO DE PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS

(A ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

INSTRUÇÕES:
I- Deverão ser realizadas três pesquisas de preços de cada um dos bens e 
serviços a serem adquiridos para a execução dos projetos, com carimbo do CNPJ e 
assinatura do representante da Proponente; 
II- Numerar as folhas de pesquisas de preços em uma ordem lógica;
III- Preencher a tabela abaixo e enviar junto com todas as pesquisas de preços.

BEM ou SERVICO SITES PESQUI-
SADOS CNPJ/CPF/CR PREÇOS PAGINA

Especificar o tipo de 
material de consumo 
a ser adquirido.

1

2

3

Especificar o tipo de 
serviço a ser contra-
tado.

1

2

3

Especificar o Tipo de 
profissional a ser con-
tratado.

1 Piso Salarial

2 Piso Salarial

3 Piso Salarial

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS
(A ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

Preencher em papel timbrado

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, que os preços expressos no Plano de 
Trabalho (inserir o nome do projeto conforme Projeto Técnico e Plano de Trabalho) 
estão compatíveis com os praticados no mercado local.

Inserir local e data

_____________________________________________
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

IngredientesIngredientes

Pão de Queijo da Ana 
Maria Braga

Pão de Queijo da Ana 
Maria Braga

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

1 xícara (chá) de óleo/1 
xícara (chá) de água/1 
xícara (chá) de leite/2 
colheres (sopa) de sal/1 
kg de polvilho doce
3 a 4 ovos/300g de quei-
jo minas padrão ralado 
no ralo fino (3 xícaras de 
chá)/100g de queijo par-
mesão ralado no ralo fino 
(1 ½ xícara de chá)

Modo de preparoModo de preparo

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
aqueça em fogo médio 
até ferver.
em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° c por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
retire do forno e sirva em 
seguida.

Numa panela, coloque 
1 xícara (chá) de óleo, 
1 xícara (chá) de água, 
1 xícara (chá) de leite e 
2 colheres (sopa) de sal. 
aqueça em fogo médio 
até ferver.
em uma tigela, coloque 
1 kg de polvilho doce, 
abra um buraco no meio 
do polvilho e despeje a 
mistura de leite fervente. 
com uma colher, mistu-
re rapidamente o leite 
quente no polvilho até 
escaldar completamen-
te.
Vá adicionando de 3 a 
4 ovos e misture. junte 
300 g de queijo minas 
padrão e 100 g de quei-
jo parmesão ralados no 
ralo fino, e vá misturando 
até incorporar todos os 
ingredientes e a massa 
ficar lisa.
com uma colher, pegue 
pequenas porções de 
massa, faça bolinhas e 
coloque numa assadeira.
leve para assar em for-
no médio pré-aquecido 
a 200° c por cerca de 
30 minutos ou até dourar. 
retire do forno e sirva em 
seguida.

IngredientesIngredientes

Modo de preparoModo de preparo

Batata com mel e 
alecrim

Batata com mel e 
alecrim

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

1kg de batata asterix/1kg 
de sal grosso/100g de pi-
menta do reino em grão/
alecrim a gosto/200g de 
bacon fatiado/200ml de 
mostarda dijon/150ml de 
mel

coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

coloque uma panela 
com água para ferver. 
Quando entrar em pon-
to de ebulição, coloque 
as batatas para cozinhar 
por aproximadamente 
15 minutos até que co-
mecem a ficar macias. 
escorra e coloque-as no 
forno a 160 graus pré-
-aquecido por aproxima-
damente 20 minutos, até 
que estejam bem macias 
e com a casca durinha.
tire as batatas do forno, 
espere esfriar até que 
elas fiquem firmes e que-
bre-as com a mão de 
maneira rústica do tama-
nho que preferir. Frite em 
óleo a 180 graus até que 
fiquem douradas.
Bata no liquidificador o 
sal grosso e a pimenta do 
reino até virar pó e salpi-
que nas batat
Para o molho, misture a 
mostarda dijon com o 
mel e adicione sal tem-
perado a gosto. Para 
finalizar, coloque as ba-
tatas fritas no recipiente 
desejado. Por cima, co-
loque o molho, o bacon 
frito e finalize com o ale-
crim.

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA
(a ser encaminhada no ato da seleção)

Preencher em papel timbrado

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, que esta instituição está de acordo com 
o percentual apontado no item 8 do edital nº002/SEMASC/19 que será mensurado 
por meios de bens e serviços.

Inserir local e data
_____________________________________________

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VIII

PLANILHA DE REFERÊNCIA TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA

1 - Recursos Humanos / Mês

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

2 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.1

2.2

2.3

3 - MATERIAL DE CONSUMO

Item Referencia Quant. Descrição Valor Unitário Valor Total

   

ANEXO IX 
TERMO DE REFERÊNCIA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/SEMASC/2019

I - Do Objeto e do Objetivo  

Do objeto:

O presente Chamamento Público, da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através de sua Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania/Fundo Municipal de Assistência Social, por meio de Chamada 
Pública, para Instituições Públicas ou Privadas, sem fins lucrativos, tem por objetivo a execução de projeto 
de gerenciamento e desenvolvimento de projetos e serviços da Política Pública do Programa Bolsa Famí-
lia no Sistema Único de Assistência Social – SUAS. 

Promover a inserção de dados cadastrais no Sistema do Ministério do Desenvolvimento Social -MDS, 
dentre outras.

Do Objetivo:

Identificar através de busca ativa, as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza residentes na 
cidade de Belford Roxo. Cadastrá-las no cadastro único com intuito de inclusão no programa bolsa família 
e demais programas sociais ofertados pelo poder público. Também, o Recadastramento das famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, as averiguações cadastrais, e as situações de descumprimentos 
das condicionalidades.

Justificativa:

O país passa por um momento singelo na oportunidade de melhoria da qualidade de vida da população 
brasileira. Dentre as iniciativas do Governo Federal, no sentido de reduzir a extrema pobreza, se 
destacam o Plano Brasil Sem Miséria que tem por objetivo elevar a renda e as condições de bem-estar da 
população. As famílias extremamente pobres, que ainda não são atendidas, serão localizadas e incluídas 
de forma integrada nos mais diversos programas de acordo com as suas necessidades.

O Plano Brasil Sem Miséria agrega transferência de renda, acesso a serviços públicos, nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, saneamento e energia elétrica, e inclusão produtiva. Com um 
conjunto de ações que envolvem a criação de novos programas e a ampliação de iniciativas já existen-
tes, em parceria com estados, municípios, empresas públicas e privadas e organizações da sociedade 
civil, o Governo Federal quer incluir a população mais pobre nas oportunidades geradas pelo forte 
crescimento econômico brasileiro. A expansão e a qualidade dos serviços públicos ofertados às pessoas 
em situação de extrema pobreza norteiam o Brasil Sem Miséria. Para isso, o plano prevê o aumento e o 
aprimoramento dos serviços ofertados aliados à sensibilização, mobilização, para a geração de ocupa-
ção e renda e a melhoria da qualidade de vida. As ações incluirão os seguintes pontos:

1. Documentação;

2. Energia elétrica;

3. Combate ao trabalho infantil;

4. Segurança Alimentar e Nutricional: Cozinhas comunitárias e bancos de alimentos;

5. Apoio à população em situação de rua, para que saiam desta condição;

6. Educação infantil;

7. Saúde da Família;

8. Rede Cegonha;

9. Distribuição de medicamentos para hipertensos e diabéticos;

10. Tratamento dentário;

11. Exames de vista e óculos;

12. Assistência social, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS). 

Por sua vez Lei nº 12.435 foi criada para instituir um modelo de gestão compartilhada entre o poder 
público e a sociedade civil para a execução de programas de proteção básica e especial. 

III – Da Equipe:

Profissional Carga Horária Semanal

DiGiTADORES 40h

COORDEnADOR 40h

Digitador –com as seguintes funções: 
Organizar a rotina de serviços e realizar a entrada e transmissão de dados, pelos 
meios existentes no local de trabalho; operar teleimpressoras, microcomputadores 
e outros periféricos; registrar e transcrever informações, operando equipamento de 
processamento de dados ou assemelhados, atendendo às necessidades dos clien-
tes internos e externos. Receber sinal sonoro – mediante ponto eletrônico ou similar 
– e realizar as tarefas de registro e transmissão de dados a partir das informações 
recebidas.

Coordenador –com as seguintes funções: 
Responsável pelo acompanhamento através de visita diariamente aos CRAS e Cen-
tros Intergeracionais, pelo cumprimento das metas pactuadas, pela emissão de re-
latórios técnicos e informativos que deverão ser entregues a Superintendência de 
Atendimentos Especiais - mensalmente. Promover e coordenar as reuniões sistemá-
ticas das equipes, juntamente com os CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania, representar a equipe nas reuniões solicitadas pela SEMASC.

IV – Das Metas:

1) Identificação, sensibilização e orientação das pessoas e famílias em situa-
ção de rua para inserção no Cadastro Único para Programas Sociais.

2) Encaminhamentos monitorados para acesso à documentação, quando for 
o caso. 

3) Vinculação das pessoas em situação de rua a serviços ofertados na rede 
socioassistencial, visando a realização de acompanhamento efetivo e continuado e 
o acesso a endereço de referência 

4) Encaminhamento monitorado para os postos de cadastramento definidos 
no município 

5) Excepcionalmente, cadastramento das pessoas e famílias em situação de 
rua nos espaços públicos.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

V – Do Impacto Social Esperado do Serviço:

O Serviço Especializado para: 

ü Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 
reincidência. 

ü Proteção Social a famílias e indivíduos.

ü Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos.

ü Construção de novos projetos de vida.

VI - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO/ESTIMATIVA DE CUSTOS/RECUR-
SOS

PERÍODODE  12 MESES

 PLANEJAMENTO/AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO MEDIDA QTDE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

(12 ME-
SES)

RECURSOS FMAS

DESPESAS DE 
CUSTEIO

MÊS 12

CONTRATAÇÃO-
DAS

EQUIPES TÉCNI-
CAS

MÊS 12

CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁ-
RIAS MÊS 12

VII - PLANO DE APLICAÇÃO-  12  MESES - ESTIMATIVAS

CÓDIGO DE 
DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

TOTAL

VALOR DO

CONCEDEN-
TE

VALOR DO

PROPO-
NENTE

30

DESPESAS DE CUSTEIO

MATERiAL COnSuMO

DESPESAS ADMINISTRA-
TIVAS

UNIFORMES/EPI E VT

TOTAL DESPESAS DE 
CUSTEIO

0,00

39
CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE TERCEIROS (PES-
SOA FISICA OU JURIDICA)

0,00

TRIBUTOS 0,00

TOTALGERAL
357.471,00 357.471,00 0,00

Assim o valor MENSAL ESTIMADO para a execução do Programa previsto é de R$ 
29.789,25.

VIII – PLANILHA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS

Profissional Carga Horária Semanal Quantidade

DIGITADOR 40 10

http://www.brasilsemmiseria.gov.br/conheca-o-plano/
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/conheca-o-plano/
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/conheca-o-plano/
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Ingredientes

Modo de preparo

COSTELINHA 
ASSAdA COM
 MANdIOCA

 1 kg de costela suí-
na 1 cebola picada 
2 dentes de alho 1 
xícara (chá) de vinho 
branco 1 kg de man-
dioca (aipim ou ma-
caxeira) cozida • óleo 
para fritar • sal a gos-
to • pimenta-do-reino 
a gosto

tempere as costeli-
nhas com a cebola, o 
alho, o vinho, o sal e a 
pimenta.
cubra com papel-
-alumínio e leveà ge-
ladeira por 3 horas, 
regando de vez em 
quando com a mari-
nada.
coloque as costeli-
nhas em uma assa-
deira, regue com a 
marinada, cubra com 
papel-alumínio e asse 
em forno, preaqueci-
do, a 220 ºc durante 
40 minutos.
retire o papel alumí-
nio, regue as coste-
linhas com o molho 
que se formou na 
assadeira e deixe no 
forno até dourar.
cozinhe a mandioca 
(também conhecida 
como macaxeira e 
aipim) na água com 
sal até ficarem ma-
cias.
escorra bem e frite no 
óleo quente até dou-
rar.
sirva com a carne.

ESTROGONOFE 
dE CARNE

500 gramas de alca-
tra cortada em tiri-
nhas 1/4 xícara (chá) 
de manteiga 1 unida-
de de cebola picada 
1 colher (sobremesa) 
de mostarda 1 colher 
(sopa) de ketchup 
(ou catchup) 1 pita-
da de pimenta-do-
-reino 1 unidade de 
tomate sem pele pi-
cado 1 xícara (chá) 
de cogumelo variado 
| variados escorridos 
1 lata de creme de 
leite • sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

derreta a manteiga e 
refogue a cebola até 
ficar transparente.
junte a carne e tem-
pere com o sal.
mexa até a carne 
dourar de todos os la-
dos.
acrescente a mos-
tarda, o catchup, a 
pimenta-do-reino e o 
tomate picado.
cozinhe até formar 
um molho espesso.
se necessário, adicio-
ne água quente aos 
poucos.
Quando o molho es-
tiver encorpado e a 
carne macia, adicio-
ne os cogumelos e o 
creme de leite.
mexa por 1 minuto e 
retire do fogo.
sirva imediatamente, 
acompanhado de ar-
roz e batata palha.

COORDENADOR 40 1

TOTAL 11

Profissional R$ Mensal 
Unitário R$ Total Mensal R$ Total 12 Meses

DIGITADOR

COORDENADOR

TOTAL

IX - DAS NORMAS GERAIS:
•	 Os postos deverão estar completos no horário pré-estabelecido;
•	 O pessoal envolvido na execução dos serviços deverá comparecer ao lo-
cal de trabalho munido de crachás de identificação;
•	 É proibida a entrada e circulação de pessoas estranhas ao Serviço sem 
autorização prévia da Coordenação e/ou Supervisão;
•	 Os objetos de uso pessoal, bem como as vestimentas dos profissionais 
devem ser guardadas nos armários destinados a este fim;
•	 É proibida aos profissionais a saída frequente do serviço. Eventual saída, 
só é permitida com autorização por escrito da Direção da unidade;
•	 É obrigatória a higienização imediata de equipamentos e utensílios 
utilizados na execução dos serviços. 
•	 É proibido fazer as refeições fora do refeitório;
•	 É proibido fumar nas dependências das unidades assistenciais;
•	 É proibido comparecer ao Serviço sobefeito de qualquer droga;
•	 É obrigatório aos funcionários comunicar à coordenação a ocorrência de 
problemas de saúde (doenças respiratórias, de pele, etc);
•	 É obrigatório aos funcionários fazer uso dos EPIs colocados à sua 
disposição e seguir as Normas de Segurança do Trabalho;
•	 A ocorrência de acidentes de trabalho deverá ser comunicada à fiscaliza-
ção do contrato;
•	 A substituição de funcionários em suas respectivas tarefas será feita de 
acordo com as necessidades da Unidade;
•	 Sempre que solicitado, o pessoal envolvido na execução dos serviços 
deverá apresentar sua qualificação para exercício da função de acordo com sua 
categoria.

X – FISCALIZAÇÃO:

Caberá ao gestor designado promover todas as ações necessárias ao fiel cumpri-
mento deste contrato, inclusive:
•	 determinar a retirada de qualquer empregado ou preposto da CONTRATA-
DA que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;
•	 exigir e conferir todos os documentos que habilitou a CONTRATADA, 
como condição para a execução deste contrato;
•	 A Fiscalização dos serviços será exercida pelo representante da Prefei-
tura, aos quais incumbirá acompanhar a execução dos serviços, determinando à 
CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do 
contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, co-
municando as mesmas ao seu superior hierárquico.
•	 A Fiscalização deverá, quando julgá-las corretas, atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is) caracterizando a aceitação dos serviços realizados, e visar os demais 
documentos apresentados pela Contratada. 

XI - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:

XII. 1. São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo ou 
decorrentes da natureza do ajuste, à:

XII.1.1. De âmbito geral:
•	 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, sempre que houver alte-
ração;
•	 a CONTRATADA deverá indicar preposto, durante o período de vigência, 
para representá-la sempre que for necessário;
•	 comunicar ao gestor deste contrato todas as ocorrências anormais verifi-
cadas na execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os 
dados e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao esclarecimento dos fa-
tos;
•	 implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão per-
manente dos empregados, para obter uma operação correta e eficaz realizando os 
serviços de maneira meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem 
todas as dependências objeto dos serviços;
•	 responsabilizar-se pela conservação técnica, mecânica e operacional dos 
equipamentos instalados, de modo a mantê-las em permanente, plena e eficaz ca-
pacidade produtiva, substituindo todas as peças, partes ou componentes que se 
tornarem necessários;
•	 prestar os serviços com o máximo de zelo, e dentro dos parâmetros e roti-
nas estabelecidos pela CONTRATANTE.
•	 cumprir, além dos postulados legais vigentes (federal, estadual ou munici-
pal), as normas de segurança estabelecida pela CONTRATANTE;

XI.1.2. De âmbito pessoal (mão de obra):
•	 observar, durante a execução deste contrato, se os profissionais estão 
devidamente identificados ;
•	 substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas 
com relação ao substituído, nos seguintes casos: a) gozo de férias; b) afastamentos 
previstos em lei; c) solicitação do gestor do contrato; 
•	 selecionar e treinar o pessoal que irá prestar os serviços objeto deste con-
trato;
•	 observar a legislação trabalhista e previdenciária, efetuando as anotações 
nas carteiras de trabalhos, inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida, 
quando for o caso;
•	 manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediata-
mente, o empregado com conduta inconveniente; responsabilizando-se pelo cum-
primento, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orienta-
ções de segurança, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios; 
•	 instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas 
da CONTRATANTE;
•	 manter o pessoal devidamente identificado através do uso de crachás, 
com fotografias recentes, e de forma condizente com o serviço a executar, proven-
do-os dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários e de uniformes 
em quantidades suficientes para se apresentarem dentro dos padrões de eficiência 
e higiene recomendáveis;
•	 nomear pessoas responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o 
bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária 
aos executantes dos serviços. Essas pessoas terão a obrigação de se reportarem, 
quando necessário, ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços 
prestados pela CONTRATADA e tomar as providências pertinentes para que sejam 

corrigidas todas as falhas detectadas;
•	 responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;

XI.2. São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas neste termo ou 
decorrentes da natureza do ajuste, à:

•	 promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscaliza-
ção dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em re-
gistro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências 
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
•	 efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma 
estabelecidos neste Contrato;
•	 armazenar e controlar o uso do material de consumo de propriedade da 
CONTRATADA.
•	 providenciar os materiais que sejam de seu encargo, adequadamente e em 
quantidades necessárias ao cumprimento deste contrato.

XII - CONDIÇÕES ESPECIAIS:

•	 Não existirá para o CONTRATANTE qualquer solidariedade quanto às obri-
gações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da CONTRATADA, 
cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação 
empregatícia. 
•	 Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo em-
pregatício com a Contratante, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, 
as quais se obrigam a saldar na época devida isentando o CONTRATANTE de qual-
quer responsabilidade solidária ou subsidiária.
•	 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou 
materiais causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão des-
tes, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
•	 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes de trabalho e execução durante a vigência dos serviços con-
tratados. 
•	 Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca 
do objeto a que se refere o presente contrato. 
•	 A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura de contrato, sendo vedada a sub-
contratação de empresas para o objeto deste contrato, sem que haja anuência da 
CONTRATANTE. 
•	 A CONTRATADA cumprirá orientação complementar do gestor deste con-
trato quanto à execução e horário de realização dos serviços;
•	 Todos os serviços serão executados diretamente e sob a orientação e co-
mando da CONTRATANTE, cabendo ao gestor deste contrato apenas fazer as co-
municações necessárias, por intermédio dos encarregados de turma e, ou prepos-
tos, designados pela CONTRATADA;
•	 As comunicações e entendimentos do gestor deste contrato com a CON-
TRATADA serão feitos por intermédio de Livro de Ocorrências, inclusive as faltas 
ocorridas, sendo as folhas rubricadas pelas partes;
•	 Os quantitativos aqui estimados poderão sofrer alteração e para que não 
haja interrupção no atendimento por falta dos mesmos, fica desde já estabelecidos 
a possibilidade de solicitação de acréscimo de serviços conforme preceitua o artigo 
65, §1º da Lei 8.666/93;
•	 A execução dos Serviços será supervisionada pela Coordenação da unida-
de em que atuarem que controlará, junto à empresa contratada, a sua execução e 
qualidade;
•	 A unidade encaminhará relatórios informativos no tocante a qualidade e 
execução da prestação de serviços ao preposto da Empresa, até o segundo dia útil 
do mês subsequente;
•	 Todos os prestadores de serviços deverão permanecer em seus postos de 
trabalho, devidamente identificados, como vinculados da empresa contratada.

A CONTRATADA deverá manter seu pessoal devidamente identificado, bem como 
substituir e retirar imediatamente (ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas) 
da unidade qualquer empregado ou subordinado que venha a demonstrar conduta 
inadequada ou incapacidade técnica para a execução dos serviços, sempre que a 
fiscalização da Prefeitura julgar necessário, mediante solicitação com justificativa. 

A CONTRATADA fica responsável por garantir, em tempo hábil, a reposição de 
quaisquer funcionários que por ventura se ausentem ou faltem durante a execução 
dos serviços, de modo a garantir o cumprimento dos prazos estipulados no contrato. 

A CONTRATADA deverá assegurar ao pessoal alocado férias e 13º, auxílio alimenta-
ção e transporte, bem como a o cumprimento das normas de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho, obrigando seus empregados e subcontratados a utilizarem os 
equipamentos individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, 

OBS: Todo o pessoal envolvido na execução dos serviços será de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, comerciais 
e fiscais, não transfere a Prefeitura a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 
Prefeitura além de: 

•	 Pagar pelos danos e prejuízos ocasionados pela equipe de trabalho indi-
cada, quando devidamente comprovados, serão de responsabilidade da CONTRA-
TADA;
•	 A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelo cumprimento to-
das as obrigações fiscais, previdenciárias trabalhistas e comerciais relativas aos 
seus funcionários e a execução dos serviços.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relati-
vos à legislação social e trabalhista em vigor, no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços objeto do contrato. 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais inci-
dentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Defi-
nitivo dos serviços.

Os serviços da CONTRATADA ficarão subordinados a Gerência da Prefeitura, que 
atestará cada fatura apresentada de acordo com os procedimentos habituais. 

Caberá, ainda, a CONTRATADA: 
•	 Transmitir a Prefeitura todas as comunicações oficiais por escrito.
•	 Não veicular publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia auto
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Ingredientes

CARNE ASSAdA NA 
PANELA dE PRESSãO

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
está pronto para servir!

Ingredientes

Modo de preparo

VACA ATOLAdA

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE MOídA À 
PARMEGIANA

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
leve ao forno para derre-
ter o queijo

•	 rização da Prefeitura.
•	 Não caucionar nem utilizar o Contrato para qualquer operação financeira.

Por fim, a CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente Contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo co-
municar a Prefeitura, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do presente. 

XIII – DO PRAZO.

O prazo do Contrato será de 12(doze) meses.

XIV – DOTAÇÃO / DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

Dotação: os custos correrão por conta do Fundo Municipal de Assistência Social.

O valor total do Contrato é de R$ 357.471,00 (trezentos e cinquenta e sete mil e 
quatrocentos e setenta e um reais), devendo ser pago em 12(doze) parcelas men-
sais de R$ 29.789,25 (vinte e nove mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e 
cinco centavos).

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de depósito em con-
ta bancária da CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento 
do recibo, com a discriminação dos serviços, cuja data de emissão será preferen-
cialmente no 1º dia subsequente ao do último dia do mês vencido.

XV – ORIENTAÇÕES FINAIS PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

1. Para maior entendimento quanto ao PROGRAMA, Bibliografia para con-
sulta:

TEXTO BASE do Programa CAD ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA – www.mds.gov.br

2. Esclarecimentos:
2.1. A seleção da instituição submetida a este Chamamento será realizada por 
meio de análises e avaliações realizadas pelo Departamento de Gestão Administra-
tiva, Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, compos-
ta por 3 (três) membros da equipe técnica da SEMASC, cuja esta primeira análise 
tomará como base apenas a parte financeira, sendo assim, as planilhas encaminha-
das como ANEXO I devem ser preenchidas e acompanhadas de resumo detalhado, 
lembramos aqui que todos os custos administrativos envolvidos para o bom atendi-
mento do programa devem ser incluídos e detalhados na planilha, desde equipe de 
suporte à aluguel de veículos e equipamentos, bem como materiais de consumo;
2.2. Será classificado para a apresentação da Relação de documentos abaixo 
relacionados, a Instituição que apresentar o menor valor, devemos aqui salientar 
que esta documentação deverá ser entregue na data prevista no Cronograma que 
seguirá ao final destes esclarecimentos. Documentos:
a. Estatuto da entidade registrado em cartório, bem como das respectivas 
alterações, caso existam, acompanhado da ata de eleição da sua atual diretoria;
b. Cadastro no CNPJ/MF, com inscrição de no mínimo de 03 (três anos);
c. Em caso de OSCIP, Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
d. Declaração de Capacidade Técnica e operacional – expedida por entidade 
pública nos termos da Portaria Interministerial nº424 de 30/12/2016.
e. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante,
f. Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
g. Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da União;
h. Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
i. Certidão de Regularidade para com o FGTS;
j. Declaração que não possui servidor público desta Instituição no quadro 
funcional ou administrativo; 
k. Declaração que os membros diretores da entidade não são pessoas liga-
das às integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servi-
dores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo até 
o segundo grau, ou por adoção;
l. Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
7° da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
m. Documento firmado pelo representante legal da Entidade, indicando, quan-
do for o caso, o representante responsável pela boa administração dos recursos 
recebidos, cujo nome constará do extrato do Termo de Convênio a ser publicado no 
Diário Oficial do Município; 
n. Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do responsável le-
gal da Entidade, apto a representá-la judicial e extrajudicialmente bem como do 
responsável indicado pela boa administração dos recursos recebidos; 
o. Declaração, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos em 
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou com qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal que impeçam a transferência de re-
cursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma do 
Termo de Referência.
p. Declaração de Funcionamento da Instituição no Endereço por ela declara-
do, de acordo com o art. 34, VII da Lei 13.019/14.

2.3. Estando a documentação de acordo com o solicitado, será solicitada a 
Instituição a entrega do Plano de Trabalho, atendendo de forma integral aos itens 
constantes do Termo de Referência, bem como às orientações do Ministério do 
Desenvolvimento Social no que se refere a execução do Programa Criança Feliz;
2.4. Em caso da Instituição Classificada não cumprir às Etapas posteriores, 
digo, Entrega da Documentação e do Plano de Trabalho, a segunda colocada na 
Etapa Financeira (menor custo), será convidada a fazer um Lance no valor igual a 
primeira classificada, em caso de estar De Acordo com o valor, apresentará a do-
cumentação e o Plano de Trabalho de acordo com o objeto do presente Termo de 
Referência;
2.5. Destacamos por fim, que o Plano de Trabalho será de suma importância 
para a finalização desta ação, e posterior contratação.
2.6. Cronograma:

Data Fase

20 de março de 2019 Entrega da Cotação – Planilhas do 
ANEXO 1

22 de março de 2019 Instituição Classificada será comunica-
da para a entrega da documentação

25 de março de 2019 Entrega da documentação – será 
analisada na hora

27 de março de 2019 Entrega do Plano de Trabalho

29 de março de 2019 Resultado da Análise do Plano de 
Trabalho

ANEXO 1

PLANILHAS A SEREM PREENCHIDAS PELAS INSTITUIÇÕES

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO/ESTIMATIVA DE CUSTOS/RECURSOS

PERÍODODE  12 MESES

 PLANEJAMENTO/AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO MEDIDA QTDE VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

(12 MESES)

RECURSOS FMAS

DESPESAS DE 
CUSTEIO

MÊS 12

CONTRATAÇÃODAS

EQUIPES TÉCNI-
CAS MÊS 12

TRIBUTOS
MÊS 12

PLANO DE APLICAÇÃO-  12  MESES - ESTIMATIVAS

CÓDIGO DE 
DESPESA

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

TOTAL

VALOR DO

CONCE-
DENTE

VALOR DO

PROPO-
NENTE

30

DESPESAS DE CUSTEIO

LOCAÇÃO DE VEiCuLOS (4 uniDADES)  COM COM-
BuSTiVEL

MATERiAiS DiVERSOS:

FOLDERS / OBRiGATÓRiO

CAMiSETAS/OBRiGáTÓRiO/3pC

COnFECÇÃO DE FORMuLáRiOS

MATERiAL COnSuMO

MATERiAL pEDAGÓGiCO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

UNIFORMES/EPI E VT

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO

39

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERCEIROS (PESSOA FISICA OU 
JURIDICA)

TRIBUTOS

TOTALGERAL
1.884.824,40 1.884.824,40

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/SEMASC/2019 PARA SELEÇÃO DE INS-
TITUIÇÕES PUBLICAS OU PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS PARA EXECU-
ÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES A CASA DE PASSAGEM

 1 – DO OBJETO

A Prefeitura da Cidade de Belford Roxo através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania - SEMASC faz saber, por via do presente Edital, que estão 
abertas as inscrições para a seleção de propostas de instituições públicas e priva-
das sem fins lucrativas, para execução do Projeto CASA DE PASSAGEM.

A seleção será regida pelas normas pertinentes a matéria, em especial pela Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, a Resolução nº 21 do 
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, de 24 de novembro de 2016, sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, pelo 
Decreto Estadual n.º 43.635, de 20 de outubro de 2003 e a portaria Interministerial 
nº 424 de 30/12/2016, Lei Municipal nº 1036 de janeiro de 2017, e pelas condições 
estabelecidas no presente Edital.

2 - OBJETIVO GERAL

Selecionar instituição pública ou privada, sem fins lucrativos, para execução dos 
Serviços Referentes ao Projeto CASA DE PASSAGEM, pelo Prazo de 12(doze) 
meses.

3- DO CRONOGRAMA

Lançamento do edital 09/11/2019

Entrega de cópia impressa da documentação da proponente 09/12/2019

Divulgação dos resultados finais 14/12/2019

 
4 - DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO 

Deverá ser entregue em duas vias, em envelope lacrado, com a documentação 
de habilitação, à CJCP - Comissão Julgadora do Chamamento Público no período 
previsto nesse edital à Rua José da Cunha, nº 268, Areia Branca – Belford Roxo/RJ.

5 – DA SELEÇÃO

5.1 - A Comissão Julgadora do Chamamento Público – CJCP – nº 003/SEMASC/2019 
analisará a DOCUMENTAÇÃO, que será avaliada e pontuada de acordo com o item 
7.2 deste edital.  

5.2 - A seleção da instituição submetida a este Chamamento será realizada por 
meio de análises e avaliações realizadas pela Comissão Julgadora do Chamamento 
Público, composta por 3 (três) membros da equipe técnica da SEMASC, e 01 (um) 
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prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ dE MERLuZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

PICAdINHO dE AVESTRuZ

400g de filé de 
avestruz picado/ 
1 cenoura média 
cortada em fa-
tias finas/ 1 batata 
média cortada em 
fatias finas/ 10 va-
gens cortadas em 
fatias finas/ 1 cebo-
la pequena corta-
da em fatias finas/ 
2 colheres de sopa 
de alho poró corta-
do em fatias finas/ 
1 colher de sopa 
rasa de manteiga 
com sal/ 1 colher 
de sopa de azeite/ 
2 colheres de sopa 
de sumo de limão
1/3 xícara de ace-
to balsâmico de 
framboesa/ 1/2 xí-
cara de água/ sal 
e páprica picante 
a gosto

em uma panela co-
loque a manteiga 
e o azeite, leve ao 
fogo alto
coloque a carne e 
deixe-a dourar, de-
pois coloque o alho 
poró e a cebola, fri-
te um pouco
despeje os legumes 
fatiados e mexa 
para doura-los um 
pouco
coloque a água, 
aceto balsâmico, 
páprica, limão e o 
sal
cozinhe em fogo 
baixo até secar 
toda a água
sirva bem quente

JACARÉ À MOdA RIO 
NEGRO

2 kg de rabo de ja-
caré/ 2 copos de 
vinagre/ 4 limões 
do tipo rosa/ 2 ce-
bolas/ 2 dente de 
alho/ 4 xícaras de 
farinha de trigo/ sal 
a gosto/ 1/2 litro de 
óleo

Ingredientes

Modo de preparo

corte a carne fres-
ca do jacaré em 
tiras
coloque em uma 
vasilha refratária 
com vinagre e 2 li-
mões
reserve por apro-
ximadamente 12 
horas para aliviar o 
cheiro da carne
tempere com sal, 
cebola e alho ba-
tidos no liquidifi-
cador, misture os 
ingredientes, colo-
que-os em um saco 
plástico higienizado 
junto com a farinha 
de trigo para “em-
pamona-los”
leve ao fogo o 
óleo e frite as tiras 
empamonadas de 
jacaré
Por fim acrescente 
1 limão e sirva

membro designado para suplente, sendo assegurada a participação de pelo menos 
um servidor ocupante de cargo efetivo.

5.3 – A(s) Instituição(ções), cuja documentação alcance a pontuação, apresentará 
proposta técnica que poderá ser condicionada a ajustes orçamentários e de conte-
údo.

6 – DA HABILITAÇAO

Após o recebimento dos envelopes, será realizada a análise da documentação de 
habilitação das Proponentes, através da análise dos documentos a seguir especifi-
cados: 
I- Estatuto da entidade registrado em cartório, bem como das respectivas al-
terações, caso existam, acompanhado da ata de eleição da sua atual diretoria;
II- Cadastro no CNPJ/MF, com inscrição de no mínimo de 03 (três anos);
III- Em caso de OSCIP, Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
IV- Declaração de Capacidade Técnica e operacional – expedida por entidade 
publica nos termos dos artigos da Portaria Interministerial nº 424 de 30/12/2016.
V- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante,
VI- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
VII- Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da União;
VIII- Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
IX- Certidão de Regularidade para com o FGTS;
X- Declaração que não possui servidor público desta Instituição no quadro 
funcional ou administrativo; 
XI- Declaração que os membros diretores da entidade não são pessoas liga-
das às integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servi-
dores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo até 
o segundo grau, ou por adoção, nos termos do Art.119 da Lei Orgânica Municipal;
XII- Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° 
da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 8.666, 
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de qua-
torze anos, na condição de aprendiz;
XIII- Documento firmado pelo representante legal da Entidade, indicando, quan-
do for o caso, o representante responsável pela boa administração dos recursos 
recebidos, cujo nome constará do extrato do Termo de Parceria a ser publicado no 
Diário Oficial do Município; 
XIV- Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do responsável legal 
da Entidade, apto a representá-la judicial e extrajudicialmente bem como do respon-
sável indicado pela boa administração dos recursos recebidos; 
XV- Declaração, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos em 
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou com qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal que impeçam a transferência de re-
cursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma do 
Termo de Referência.
XVI- Declaração de Funcionamento da Instituição no endereço por ela declara-
do, de acordo com o art. 34, VII da Lei 13.019/14.

7 – DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS TECNICAS

7.1. A seleção das propostas submetidas à Comissão Julgadora do Chamamento 
Público da SEMASC, em atendimento a este Edital, será realizada por intermédio 
de análises e avaliações comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes 
etapas:

Análise, julgamento e classificação pela Comissão Julgadora do Chamamento Pú-
blico, formalmente designada pela SEMASC, e consiste na análise das propostas 
quanto ao mérito e aos critérios para análise e julgamento. 

     Serão levados em conta os seguintes critérios: 

1.1.  Comprovante da experiência – No mínimo 1(um) atestado de capacidade 
operacional, em conformidade com a Portaria Interministerial nº 424/2016, 
comprovando o exercício nos três últimos anos, de atividades referente à matéria 
objeto da Parceria ou contrato de repasse que em atividades, projetos e programas 
sociais.
1.2. Comprovante da experiência da ETP – Equipe Técnica Principal da 
Proponente, formada no mínimo por 3 (três) técnicos, com três anos de graduados, 
no mínimo. 
1.3. Clareza no objetivo e metas para a execução do objeto.
1.4. Adesão aos temas considerados prioritários.
1.5. Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano.
1.6. Adequação do orçamento.

7.2 A pontuação atribuída aos projetos seguirá conforme a tabela apresentada a 
seguir: 

Critérios de análise e julgamento Pontuação 

Atestados/Comprovante da experiência, do exercício nos três últimos anos, de 
atividades referente à matéria objeto da Parceria ou contrato de repasse que em 
atividades, projetos e programas sociais, através de declaração (ções) expressa 
firmada pelo representante legal do órgão ou entidade convenente ou registro 
no SICONV que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais 
aplicáveis.

45

Comprovação de aptidão dos membros da Equipe Técnica Principal, composta 
no mínimo por 3(três) técnicos, com o mínimo de três anos de graduação. 15

Adesão aos temas considerados prioritários 10

Consistência e viabilidade técnica e econômica do plano 10

Adequação do orçamento 10

Clareza no objetivo e metas 10

8 – DO RESULTADO E SELEÇÃO

O resultado de cada etapa – 1ª) analise de documentação e 2ª) a analise da propos-
ta técnica, será publicada no Diário Oficial do Município, respeitando os prazos para 
os recursos administrativos.

9 – DA CONTRAPARTIDA

9.1 - Será exigida a DECLARAÇÂO da contrapartida para entidades privadas sem 
fins lucrativos, no valor de 0,3%, calculada sobre o valor total do objeto, estimado em 
R$ 550.826,76 (quinhentos e cinquenta mil e oitocentos e vinte e seis reais e setenta 
e seis centavos), que pode ser da seguinte forma:

Contrapartida por meio de bens e serviços.

9.2 - A proponente deverá comprovar que os recursos financeiros, bens ou serviços 
referentes à contrapartida proposta estão devidamente assegurados, 
9.3 - A contrapartida por meio de bens e serviços será aceita somente se for eco-
nomicamente mensurável e sua utilização deve estar relacionada à execução do 
projeto contendo a indicação do valor correspondente em conformidade com os 
valores praticados no mercado, sendo admitido o que se segue:
I. Aluguel de equipamentos – custo/hora;
II. Impressão de projetos gráficos – custo/metro;
III. Serviços de Contabilidade – custo/hora;

9.4 - Outras formas de contrapartida por meio de bens e serviços poderão ser objeto 
de análise pela SEMASC.

10- IMPUGNAÇÕES E QUESTIONAMENTOS AO ATO CONVOCATÓRIO

10.1- Rejeição de propostas 

1. Serão rejeitadas as propostas entregues fora do prazo. 
2. Serão rejeitadas as propostas que não contenha qualquer das documentações 
solicitadas. 
3. Serão rejeitadas as propostas entregues sem versão digital (em CD ou DVD). 

10.2-  Revogação ou anulação do edital 

1 -   A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo 
ou em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral 
da SEMASC, por motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso 
implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

2 - Qualquer cidadão poderá impugnar e questionar o ato convocatório deste Cha-
mamento Público em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a seleção 
e habilitação das entidades, devendo ser protocolada nesta Secretaria, exclusiva-
mente por escrito;

3 - As entidades participantes deste Chamamento Público poderão impugnar e 
questionar os termos do presente edital até o quinto dia útil que anteceder a seleção 
e habilitação das entidades;

10.3 - Caberá à Comissão Julgadora receber, analisar e decidir sobre a impugnação 
no prazo de até 03 (três) dias úteis.

10.4 - Deferida a impugnação e o questionamento contra o ato convocatório, será 
designada nova data para realização do Chamamento Público, que será publicado 
nos mesmos veículos de divulgação originalmente publicados.

11 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 8.666/93, devendo o participan-
te manifestar imediata e motivadamente sua intenção de interpor recurso, explici-
tando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances;

11.1.1. A Intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os 
fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pela Comissão Julga-
dora. 

11.2. Qualquer participante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedida o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a 
apresentação das razões do recurso sendo endereçadas à Comissão Julgadora, 
ficando os demais participantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões 
em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do participante importará a 
decadência do direito de recurso.
11.4 – A Comissão Julgadora analisará o recurso para fins de reconsideração.

11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis 
de aproveitamento.
11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos 
legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou que não tenha sido 
devidamente protocolado na Comissão Julgadora do Chamamento Público.

12 – DA REVOGAÇÃO

12.1 Este chamamento poderá ser revogado por razões de interesse público decor-
rente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo ser anulado por ilegalidade de ofício ou por provoca-
ção de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado sem que 
isso implique direito à indenização de qualquer natureza.

13– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO

Para a execução do Objeto, a dotação orçamentária correrá por conta do Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS, Programa de Atividade 08.244.045.2.024 
– Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – CASA DE PASSAGEM – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica.

O Valor Previsto para a execução do Objeto é de R$ R$ 550.826,76 (quinhentos e 
cinquenta mil e oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

14– DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

14.1 - A expectativa de seleção das Instituições Classificadas não obriga a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, firmar 
instrumento de transferência de recursos com qualquer dos proponentes, sendo 
que a formalização do mesmo ficará submetida ao atendimento, por parte do propo-
nente, das solicitações que serão feitas pela SEMASC/FMAS, no sentido de even-
tuais ajustes dos projetos às exigências legais e técnicas vigentes e aos objetivos e 
resultados expressos neste edital, não se obrigando a contemplar em sua totalidade 
o valor do projeto, podendo-o aprová-lo parcialmente.

14.2 - A execução será acompanhada e fiscalizada pela Municipalidade e por Co-
missão designada para tal fim, pela SEMASC, respondendo o convenente pelos 
danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instru-
mento.

14.3 - Para fins de assinatura do Termo de Colaboração serão exigidos, o Plano de 
Trabalho, discriminando os valores por item proposto, Cronograma fisico-finan
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ATOS OFICIAIS

Ingredientes

CARNE ASSAdA NA 
PANELA dE PRESSãO

1 kg de miolo de acém/2 
folhas de louro/2 colhe-
res (sopa) de vinagre/1 
cebola picadinha
4 dentes de alho/5 co-
lheres (sopa) de shoyu/
cominho a gosto/pimen-
ta branca a gosto/sal a 
gosto/noz-moscada a 
gosto/1 colher (sopa) de 
óleo

Modo de preparo

em um recipiente, misture 
todos os temperos, acres-
cente a carne e deixe 
marinar por 30 minutos.
aqueça a panela de 
pressão, acrescente o 
óleo, a carne com o mo-
lho do tempero e tampe 
a panela.
Quando a panela atingir 
a pressão, abaixe o fogo 
e deixe cozinhar por 1 
hora.
está pronto para servir!

Ingredientes

Modo de preparo

VACA ATOLAdA

1 kg de mandioca des-
cascada e picada/4 to-
mates/3 cebolas/chei-
ro verde a vontade/3 
tabletes de caldo de 
costela/1 kg e 1/2 de 
costela de boi cozida/
pimenta a gosto/1 co-
lher de sopa de colo-
rau/tempero a gosto

refogue a mandioca e 
deixe cozinhar
Quando já estiver macia, 
acrescente o tomate pi-
cado, a cebola, o caldo 
de costela e deixe cozi-
nhar mais um pouco.
acrescente a costela de 
boi, deixe apurar mais 
um pouco.
cozinhe por aproxima-
damente 40 minutos.
salpique o cheiro verde 
e a pimenta de sua pre-
ferência
Bom apetite.

Ingredientes

Modo de preparo

CARNE MOídA À 
PARMEGIANA

1 kg de carne moída/2 
cebolas picadas/2 toma-
tes picados/sal a gosto/
cebolinha verde/salsinha
óleo/orégano/2 ovos/
farinha de rosca/queijo 
mussarela

despeje numa tigela a 
carne moída, o sal, a ce-
bola, o tomate, a salsinha 
e a cebolinha verde e 
mexa bem.
Faça bifes e passe cada 
um no ovo e farinha de 
rosca e frite.
depois dos bifinhos fritos, 
coloque numa travessa 
que possa ir ao forno com 
o queijo por cima.
Por último, faça um molho 
com cebola, tomate e 
massa de tomate e des-
peje por cima do queijo, 
e a gosto o orégano.
leve ao forno para derre-
ter o queijo

ceiro, documentos comprobatórios da regularização jurídico-fiscal, bem como atos 
constitutivos e documentos comprobatórios, devidamente registrados na forma da 
lei (inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores), a seguir especificados:

-  Ofício solicitando parceria
-  Projeto Técnico (anexo I)
-  Programa de Trabalho (anexo III)
-  Termo de Referência (anexo IX)
-  Ata de Aprovação do Estatuto e seu respectivo Estatuto, registrado em 
cartório;
-  Em caso de OSCIP Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao ramo de atividade e compa-
tível com o objeto licitado;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
- Certidões Negativas de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da 
União;
- Certidão Negativas de Débitos com o Município da sede da licitante;
- Certidão de Regularidade Fiscal, para o licitante sediado no Município de 
Belford Roxo;
- Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
-  Certidão de Quitação para com o FGTS;
-  Memória de Cálculo;
-  03 (três) Cotações de Preços (Anexo V);
- Pesquisa Salarial;
-  Declaração de compatibilidade de preços (Anexo VI);
-  Cópia AUTENTICADA dos documentos pessoais do Procurador da 
entidade proponente;
- Indicação dos dirigentes que serão responsáveis pela administração finan-
ceira do Termo de Colaboração
- Declaração de abertura de conta corrente, em instituição financeira;
- Declaração de que não esta em situação de mora ou inadimplência junto 
a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal Direta e Indireta.

15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - As Instituições Públicas ou Privadas, sem fins lucrativos deverão realizar audi-
toria independente da aplicação dos recursos objeto do Termo de Parceria.

15.2 - Os anexos passam a fazer parte integrante do presente chamamento, inde-
pendentemente de transcrição, para todos os efeitos legais.

15.3 - Os proponentes sujeitar-se-ão às disposições da legislação pertinente no que 
diz respeito à execução de despesas com os recursos destinados ao projeto pelo 
instrumento legal especifico.

15.4 - Toda e qualquer documentação remetida fora do prazo estabelecido neste 
Edital não será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimen-
tos que não forem explícita e formalmente solicitados pela SEMASC.

15.5 – A execução do objeto tem como base a Cooperação na Gestão dos Recursos 
Humanos da Casa de Passagem, desta forma, não há que se tomar medidas de 
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, con-
forme artigo 24, parágrafo 1°, Inciso X da Lei 13.019/14.

15.6 – Deverão ser atendidas as medidas de acessibilidade para pessoas com defi-
ciência ou mobilidade reduzida e idosos, conforme artigo 24, parágrafo 1°, inciso X 
da lei 13.019/14, de acordo com as características do Objeto da Parceria.

15.7 - Informações e esclarecimentos complementares pertinentes a este chama-
mento poderão ser obtidos na SEMASC, situada à Jose Cunha, 268 – Areia Branca 
- Belford Roxo – RJ,no horário de 13:00 às 17:00 horas, diariamente, exceto aos 
sábados, domingos e feriados.

15.8 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Julgadora do 
Chamamento Público da SEMASC.

Vander Louzada de Araújo
Secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania

Matricula: 82/41842

ANEXO I

1 – INSTRUÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO

TEMA •	 O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção, 
por meio de Chamada Pública Municipal, Instituições Públi-
cas ou Privadas sem fins lucrativos.

TÍTULO •	 Denominar o Projeto

OBJETIVO •	 Definir de forma sucinta os objetivos do projeto

JUSTIFICATIVA

a) Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como 
resposta a um problema ou demanda especificada e identificada, como 
base no cadastro único do MDS.

b) Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo 
um resumo da situação esperada, inclusive com o apontamento de resul-
tados a serem alcançados ao seu término.

c) Descrever sucintamente o papel e as qualificações das As-
sociações e Entidades Assistenciais sem fins lucrativos, proponente em 
questão, para a condução desta proposta.

ÁREA DE ATUAÇÃO DO 
PROJETO a- Casa de Passagem.

ETAPAS E METODOLO-
GIA APLICADA

I- Descrever sucintamente a metodologia a ser utilizada 
no processo de execução do projeto;

II- Descrever sucintamente a estratégia de participação e 
monitoramento que a entidade utilizará durante a exe-
cução das mesmas.

III- Descrever sucintamente o marco teórico e legal a se-
rem utilizados como referência.

METAS IV- Atender a demanda na Casa de Passagem, conforme 
previsto no Projeto Básico.

ESTIMATIVA ORÇAMEN-
TÁRIA

Especificação Total Concedente

Material de Consumo

Serviço de Terceiros

Pessoa Física 

Serviço de Terceiro

Pessoa Jurídica

Total

Local, data e assinatura do Responsável pela Proponente.

ANEXO II

MODELO DE DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL
Preencher em papel timbrado

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL

Em atendimento ao disposto na Portaria Interministerial no 424, de 30 de dezem-
bro de 2016, DECLARO para os devidos fins que .....................................................
.....(inserir nome da entidade proponente), possui quadro de profissionais, formado 
por  .................. (inserir os nomes dos técnicos e sua qualificação), que atende os 
requisitos necessários de capacidade técnica e gerencial para a execução do objeto 
proposto, tendo experiência no desenvolvimento das atividades que serão requeri-
das para a devida execução das atividades propostas pela presente Parceria, tais 
como: ........................................................................................(descrever experiên-
cias como: licitações, aquisição de bens, execução de outras Parcerias pactuadas, 
acompanhamento e desenvolvimento social, etc.).

Inserir local e data
_____________________________

Inserir nome e cargo do responsável pela Proponente

ANEXO III

PROGRAMA DE TRABALHO
(A ser encaminhado apenas quando da celebração da Parceria)

FORMULÁRIO I

DADOS CADASTRAIS

1- ORGÃO PROPONENTE

Entidade: CNPJ: Local de Atuação:

Endereço: Município: UF.:

CEP.: DDD telefax DDD celular:

Email Institucional:

Conta Corrente: Ban-
co: Agencia: Praça do Pagtº.:

Nome do Responsável:
CI e CPF:

Cargo:

Endereço Residencial:

Município:
UF.:

CEP.:

E-mail DDD-Telefone DDD celular

FORMULÁRIO II

2- DESCRICÃO DO PROJETO

Titulo do Projeto Período de Execução

Xxxxxxx
Inicio: Termino:

Identificação do Objeto

Descrever o objeto:

Justificativa da Proposição
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Ingredientes

Modo de preparo

PEIXE COM AçAí

200 g de filé de pes-
cada / sal a gosto 
/ pimenta a gosto / 
1 xícara de farinha 
de trigo / 1 xícara 
de ovos batidos / 
1 xícara de farinha 
de rosca / óleo 
quente para fritar / 
500 g de polpa de 
açaí

corte os filés de 
peixe em gurjões e 
tempere-os com sal 
e pimenta a gosto
disponha a farinha 
de trigo, os ovos e 
a farinha de rosca 
em recipientes se-
parados
em seguida, passe 
cada pedaço de 
peixe na farinha de 
trigo, nos ovos e na 
farinha de rosca, 
nesta ordem
aqueça bem uma 
frigideira ou panela 
com óleo e frite os 
pedaços até que 
estejam dourados
À parte, bata a pol-
pa de açaí no liqui-
dificador até que 
forme um creme
transfira a polpa 
batida para o reci-
piente em que será 
servida ou despeje 
sobre o peixe frito

FILÉ dE MERLuZA COM 
BATATA AO FORNO

8 filés de merluza
4 batatas cruas (em 
rodelas, sem casca)
1 pimentão (corta-
do em rodelas)
2 tomates (corta-
dos em rodelas - as 
sementes ficam à 
preferência)
1 cebola (cortada 
em rodelas)
molho de tomate 
de boa qualidade
orégano
azeite para untar

Ingredientes

Modo de preparo

tempere os filés à 
seu gosto e reserve 
por 10 minutos
unta um refratário 
com azeite e faça 
uma camada de 
batata, em seguida 
arrume os filés sobre 
a batata
acrescente a ce-
bola, o tomate, o 
pimentão, orégano 
a gosto, regue com 
o molho de tomate 
(1/2 lata)
cubra com o res-
tante das batatas
cubra com papel 
alumínio e leve ao 
forno alto até que 
as batatas fiquem 
macias

Ingredientes

Modo de preparo

ARROZ dOCE

500 g de arroz/ 3 li-
tros de leite/ 250 g 
de açúcar/ 6 ge-
mas de ovo/ cane-
la/ erva doce

lave o arroz e po-
nha para cozinhar 
com 2 litros de leite.
em separado, bata 
as gemas com o 
açúcar e 1 litro de 
leite, pondo-os a 
ferver durante 5 mi-
nutos.
junte então o arroz 
e a erva-doce, fer-
vendo ainda até ter 
o ponto de papa.
sirva em tigelas, 
polvilhando com 
canela moída.

CAMARãO REFOGAdO

1/2 xícara (chá) de 
coentro picado/ 3 
colheres (sopa) de 
suco de limão/ 3 to-
mates médios sem 
sementes, cortados 
em quartos/ 1 pi-
mentão vermelho 
médio sem semen-
tes, cortado em 
pedaços grandes/ 
1 colher (sopa) de 
extrato de tomate/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite de oliva/ sal 
a gosto/ 2 kg de 
camarões médios 
sem casca e lim-
pos/ 1 xícara (chá) 
de creme de leite

Ingredientes

Modo de preparo

No copo do liquidi-
ficador coloque co-
entro, suco de limão, 
tomates, cebola, pi-
mentão, extrato de 
tomate, azeite, sal, 
bata até obter uma 
mistura homogênea.
coloque em uma 
panela, leve ao fogo 
brando e cozinhe por 
cerca de 10 minutos 
ou até obter um cre-
me espesso.
enquanto isto, colo-
que água em uma 
panela, tempere 
com suco de limão a 
gosto.
deixe ferver em fogo 
alto, junte os cama-
rões, afervente por 1 
minuto, tire do fogo e 
escorra.
acrescente ao molho 
e cozinhe por 5 minu-
tos ou até ficarem ro-
sados.
junte o creme de 
leite, misture e deixe 
aquecer bem.
tire do fogo, passe 
para um prato de ser-
vir e leve à mesa.

1. Descrever a conjuntura histórica na qual se inscreve esta proposta.

2. Descrever a pertinência e a oportunidade do projeto como resposta a um problema ou 
demanda, especificados e identificados.

3. Descrever o que se pretende alcançar com o projeto, fazendo um resumo da situação 
esperada, inclusive com o apontamento de resultados a serem alcançados ao seu término.

4. Descrever sucintamente o papel e as qualificações da proponente em questão, para a 
condução desta proposta.

FORMULÁRIO III

3 - CROnOGRAMA DE ExECuCAO (META, ETApA Ou FASE)

“As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, exemplos de 
informações que podem compor um plano de trabalho”.

Meta Etapa      
Especificação indicador físico Duração

unidade Quan-
tidade

ini-
cio Termino

1 Atividades de planejamento e de execução do projeto

1.1 Aquisição de Ma-
terial kit

1.2

1.3

2  planejamento para a execução do projeto

2.1 Contratações Hora/aula 120

2.2

2.3

3 Levantamento de dados, e Elaboração de Relatório analítico de estágio de implementação 
do projeto

3.1

Contratação de rela-
tor para formatação 
dos relatórios.

Hora

FORMULÁRIO IV

4- CRONOGRAMA -FISICO FINANCEIRO / ESTIMATIVA DE CUSTOS / RECURSOS

“ As informações e as datas inseridas na tabela abaixo são apenas ilustrativas. Ou seja, exemplos de 
informações que podem compor um plano de trabalho “.

Meta

Eta-
pa /

fase

Especificação
Indicador Físico Custos Recurso

Unid Qtde Unit Total FMAS MDS

1
Atividades de Planejamento e de execução do Programa e preparação do

Diagnóstico.

1.1

Aquisição de material 
didático.

Devem ser explici-
tados quais são os 
materiais.

Kit

2 Execução do Projeto 

2.1
Contratação de

profissional

Hora

/aula

2.2 Aquisição de material 
de consumo Unid.

3 Levantamento de dados e Elaboração de Relatório analítico de execução do projeto.

3.1
Contratação de relator 
para formatação dos 
relatórios.

FORMULÁRIO V

5 - PLANO DE APLICACAO

Código Especificação Total Concedente Proponente

Material de consumo R$ R$ R$

Serviço de terceiros – pessoa física R$ R$ R$

Serviço de terceiros – pessoa jurídica R$ R$ R$

Total R$ R$ R$

Total Geral R$

Obs: 
I. Para o preenchimento da tabela- Plano de Aplicação - deverão ser usados 
os valores dos recursos do proponente e do concedente constantes na tabela de 
cronograma físico-financeiro (tabela 5);             
II. A especificação da natureza da despesa deverá ser feita de acordo com o 
CÓDIGO DE ESPECIFICAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA

FORMULÁRIO VI

Metas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

1,2,3 R$ R$ R$ R$ R$

R$ R$ R$ R$ R$

Total R$ R$ R$ R$ R$

Total Geral R$

Obs: 
a- Devem ser preenchidas conforme desembolso proposto no projeto, com 
relação ao concedente ou proponente (duas, três ou mais parcelas);
b- Observações ao cronograma de desembolso;
c- Indicar, em reais (R$), os valores das parcelas de responsabilidade da 
entidade proponente, bem como os valores das parcelas a serem desembolsadas 
para cada umas das metas previstas.
d- 

FORMULÁRIO VII

7 – DECLARACAO

                Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Se-
cretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste 
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou 
entidade da administração pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações con-
signadas nos orçamentos da União, Estados ou Município, na forma deste plano de trabalho e sob as 
penas do art. 299 do Código Penal.

Nestes Termos,

Pede Deferimento. 

Local e data

Assinatura e cargo do Responsável

Pela Entidade.

APROVACAO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Belford Roxo,     de            de 2019.

__________________________________________

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC

ANEXO IV
 DO PROGRAMA DE TRABALHO

(a ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

RELACÃO DE MATERIAIS E SERVICOS POR META

META 1 – Atividades de Planejamento e de execução do Criança Feliz.

ETAPA 1.1

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS
Pro-
po-
nente

Aquisição de Material de Consumo

Papel A4 c/500 fls. Resma.

Canetas esferográfica 
cx c/50 Caixa

Papel higiênico Unid.

Total

Total Geral

ETAPA 1.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia (xé-
rox) do material 
pedagógico –

Apostila

Unid.

Total

Total Geral

META2 – Execução do  Projeto

ETAPA2.1

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor 
Total FMAS Proponente

Contratação de Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Hora/aula

Total

Total Geral

ETAPA 2.2

Especificação Unidade Qtd. Valor Unitário Valor 
Total FMAS Proponente

Aquisição de Material de Consumo

Material didático 
(pasta,caneta, 
caderno,

borracha)

Kit



aToS oFiciaiSsábaDo, 09 De novembRo De 2019 33

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

LOMBO dE VITELA 
ASSAdO

800g de lombo de 
vitela/ 1 cenoura/ 
1 cebola/ 1/2 alho 
poró/ 1 talo de sal-
são/ 1 colher (sopa) 
de farinha de trigo/ 
1/2 litro de caldo 
de carne/ 1/2 taça 
de vinho branco/ 
1/2 copo de creme 
de leite azedo (cre-
me de leite com li-
mão)/ Noz mosca-
da/ Folha de sálvia/ 
1 ramo de alecrim/ 
Páprica picante/ 4 
colheres (sopa) de 
azeite/ sal

Batata doce
sal a gosto
Óleo

Ingredientes

Modo de preparo

descasque as ba-
tatas, e corte em 
rodelas finas ou em 
palitos, como se 
tratasse das outras 
batatas.
Frite em óleo quen-
te.
depois de fritas pol-
vilhe com sal fino.
sirva como acom-
panhamento de 
carne de porco.

aqueça o azei-
te numa panela e 
doure o lombo in-
teiro.
lave e raspe a ce-
noura, limpe o sal-
são e o alho poró, 
descasque a cebo-
la e corte-os em ro-
delas finas.
Quando a carne 
estiver bem dou-
rada, acrescente 
os legumes (exce-
to algumas rodelas 
de salsão e cenou-
ra), as especiarias, 
o vinho, o caldo 
e, para terminar, 1 
colher (sopa) de 
farinha de trigo dis-
solvido no caldo do 
cozimento.
tempere com sal e 
as ervas aromáti-
cas, lavadas e es-
corridas.
continue o cozi-
mento por 1 hora.
retire o lombo e 
mantenha-o em lo-
cal aquecido.
abaixe o fogo e 
deixe reduzir o mo-
lho.
Bata-o no liquidifi-
cador, adicione o 
creme de leite e 
misture.
Fatie o assado e sir-
va-o regado com o 
molho e decorado 
com as rodelas de 
cenoura e salsão.

BATATA dOCE FRITA

Resma de papel 
A4 Unid.

Total

Total Geral

ETAPA2.3

Especificação Unida-
de Qtd. Valor Unitário Valor Total FMAS Proponente

CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

Reprografia (xérox) do 
material pedagógico –

Apostila

Fo-
lha

Total

Total Geral

META  3 – Levantamento de dados, e Elaboração de Relatório analítico do Projeto

ETAPA3.1 – AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO

DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VR. UNIT VR. TOTAL

CUSTO TOTAL DE 1 UNIDADE

CUSTO TOTAL DE 5 UNIDADES

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

I- As observações constantes neste manual, a título de orientação devem ser 
deletadas ao encaminhar o Projeto Técnico e o Plano de Trabalho;
II- Todos os materiais de consumo e materiais permanentes necessários para 
o desenvolvimento das atividades devem ser exaustivamente descritos;
III- As atividades devem estar discriminadas no Projeto Técnico: objetivo, con-
teúdo programático, abordagem pedagógica, carga horária, número de participantes 
por cada atividade, material de consumo necessário, características desejadas de 
quem ministrará os cursos, forma de remuneração etc., conforme explicado;
IV- O material de consumo e/ou material permanente para cada uma das me-
tas do projeto deve estar discriminado na Memória de Cálculo do Projeto Técnico;
V- Qualquer indicador físico de unidade deve guardar similitude com a espe-
cificação;
VI-  A Comissão Julgadora do Chamamento Público coloca-se à disposição 
para dirimir quaisquer dúvidas.

ANEXO V

MODELO DE PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS
(A ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

INSTRUÇÕES:
I- Deverão ser realizadas três pesquisas de preços de cada um dos bens e 
serviços a serem adquiridos para a execução dos projetos, com carimbo do CNPJ e 
assinatura do representante da Proponente; 
II- Numerar as folhas de pesquisas de preços em uma ordem lógica;
III- Preencher a tabela abaixo e enviar junto com todas as pesquisas de preços.

BEM ou SERVICO
SITES 

PESQUI-
SADOS

CNPJ/CPF/
CR PREÇOS PAGINA

Especificar o tipo de material de 
consumo a ser adquirido.

1

2

3

Especificar o tipo de serviço a ser 
contratado.

1

2

3

Especificar o Tipo de profissional a 
ser contratado.

1 Piso Salarial

2 Piso Salarial

3 Piso Salarial

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS
(a ser encaminhado apenas quando da celebração do Termo de Parceria)

Preencher em papel timbrado

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, que os preços expressos no Plano de 
Trabalho (inserir o nome do projeto conforme Projeto Técnico e Plano de Trabalho) 
estão compatíveis com os praticados no mercado local.

Inserir local e data
_____________________________________________

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA
(A ser encaminhada no ato da seleção)

Preencher em papel timbrado

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Declaro para os devidos fins de direito junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEMASC, que esta instituição está de acordo com 
o percentual apontado no item 8 do edital nº 003/SEMASC/19 que será mensurado 
por meios de bens e serviços.

Inserir local e data
_____________________________________________

Inserir nome do responsável pela Entidade

ANEXO VIII

PLANILHA DE REFERÊNCIA TÉCNICA E ORÇAMENTÁRIA
1 - Recursos Humanos / Mês

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

2 - Prestação de Serviços Pessoa Jurídica

Item Quant Unidade Descrição Valor Unitário Valor Total

2.1

2.2

2.3

3 - MATERIAL DE CONSUMO

Item Refe-
rencia Quant. Descrição  Valor Unitário Valor Total

   

ANEXO IX 
TERMO DE REFERÊNCIA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/SEMASC/2019

I - Do Objeto e do Objetivo  

Do objeto:

O presente Chamamento Público, da Prefeitura Municipal de Belford Roxo, através de sua Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Cidadania/Fundo Municipal de Assistência Social, por meio de Cha-
mada Pública, para Instituições Públicas ou Privadas, sem fins lucrativos, tem por objetivo a execução 
dos Serviços Referentes à Cooperação na Gestão dos Recursos Humanos daCASA DE PASSAGEM no 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

Do Objetivo:

Contribuir, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belford Roxo/Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Cidadania, na execução de ações e serviços da Política Pública Municipal de 
Assistência Social, voltadas ao cidadão belforoxense.

- Complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade 
e risco social.

- Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade 
e sociabilidade;

- Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a promoção de 
vivencias lúdicas;

- Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade;

- Promover a socialização e convivência.

Por Meio:

- Da criação de espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção de seus membros;

- Do estimulo e orientação dos usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivenciasindi-
viduais e coletivas, na família e território;

- Da organizaçãopor percursos, conforme  as especificidades dos ciclos de vida;

- Dastrocas culturais e de vivencias;

- Do incentivo a participação comunitária, a apropriação dos espaços públicos e o protagonismo no 
território.

II - Justificativa da Proposição

Considerando que por ser um Programa e pela não garantia de continuidade (podendo, o 

Governo Federal a qualquer tempo extingui-lo) e com base na Resolução 21 de 24 de novembro de 
2016, que estabelece os requisitos para celebração de parcerias, conforme a Lei 13.019 de julho de 
2014, entre o órgão gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência social 
no Sistema Único de Assistência Social – SUAS.(ANEXO I)

Considerando que com a Celebração da Parceria esta Secretaria acredita na Economicidade a ser 
atingida.

É que solicitamos sua Aprovação.

III - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL:
DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado 
a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim 
de garantir proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, 
o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos 
familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer 
o convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e servi-
ços disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão 
ser construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia 
dos usuários, conforme perfis.

Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características residen-
ciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento 
de relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organi-
zadas de forma a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e 
às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo condições de habitabilidade, 
higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade.

DESCRIÇÃO ESPECÍFICA

Para adultos e famílias:
Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do 
mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desa-
brigo por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e 
sem condições de auto-sustento.

Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direi-
to de permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e 
acesso aos serviços públicos.

O atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem 
ameaça de morte) poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da in-
cidência da demanda.

O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias no Município é desen-
volvido na seguinte modalidade:



aToS oFiciaiS sábaDo, 09 De novembRo De 201934

prefeitura Municipal de Belford Roxo
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS OFICIAIS

Ingredientes

Modo de preparo

BANANA COMPRIdA 
RECHEAdA

200g de cama-
rões/ 200g de cau-
da de lagosta/ 
200g de camu-
rim (robalo)/ sal 
a gosto/ Pimenta 
do reino a gosto/ 
suco de 2 limões/ 
4 bananas compri-
das com casca/ 1 
pimentão cortado 
em cubos/ 1 ce-
bola cortadaem 
cubos/ 1 tomate 
cortado em cubos/ 
1/2 xícara (chá) de 
azeite/ 2 xícaras 
(chá) de molho de 
tomate/ 24 bagos 
de uvas verdes/ 
1 xícara (chá) de 
champignom/ 1/2 
xícara (chá) de vi-
nho branco seco/ 
2 colheres (sopa) 
anis estrelado

descasque os ca-
marões.
corte as caudas 
de lagosta e o 
filé de peixe em 
cubos.
tempere-os com o 
sal, a pimenta do 
reino e o suco de 
limão.
reserve.
Para descascar 
as bananas, com 
uma faca faça 
um único corte na 
casca, no sentido 
do comprimento e 
retire o conteúdo.
reserve as cascas.
corte as bananas 
em pedaços e re-
serve.
recheie as cascas 
de bananas, inter-
calando a lagosta, 
o pimentão, os ca-
marões, o tomate, 
o peixe e a cebola.
regue com a me-
tade do azeite e 
metade do molho 
de tomate.
Feche e envolva 
com papel alumí-
nio.
leve ao forno alto, 
200c, preaqueci-
do por 20 minutos.
retire a casca das 
uvas e reserve a 
polpa.
em uma panela, 
esquente o vinho 
e misture o anis es-
trelado.
retire do forno e 
monte o prato.
coloque a bana-
na desembrulhada 
sem o papel alu-
mínio, mas com a 
casca aberta.
regue o restante 
do molho de to-
mate e sirva.

Atendimento em unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento 
imediato e
emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer 
horário do dia ou da noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de 
cada situação para os encaminhamentos necessários.

USUÁRIOS(AS): Adultos e famílias.

IV - Principais ações para o alcance dos objetivos do programa são:
	 OBJETIVOS GERAIS
- Acolher e garantir proteção integral;
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência 
e ruptura de vínculos;
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
- Possibilitar a convivência comunitária;
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Ga-
rantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportuni-
dades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais 
internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilida-
des do público.

	 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA ADULTOS E FAMÍLIAS:
- Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado;
- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas 
à inclusão produtiva.

	 PROVISÕES AMBIENTE FÍSICO

GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espa-
ço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho 
e higiene pessoal, vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo com as normas 
da ABNT.

ESPECÍFICAS PARA ADULTOS E FAMÍLIAS: Conforme a realidade local.

	 RECURSOS MATERIAIS: 
Material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento do 
serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, colchões, 
roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e hi-
giene, vestuário, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e espor-
tivos. Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; 
Banco de Dados dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas 
Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC.

	 RECURSOS HUMANOS GERAL (de acordo com a NOB-RH/SUAS).
- Assistente Social;
- Psicólogo;
- Cuidador Social;
- Auxiliar de Cuidador;
- Auxiliar Administrativo;
- Auxiliar de Serviços Gerais; 
- Cozinheiro; e
-  Coordenador.

	 SEGURANÇA DE ACOLHIDA GERAL
- Ser acolhido em condições de dignidade;
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas;
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, 
habitabilidade, salubridade, segurança e conforto.
- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a ne-
cessidades específicas.
- Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da priva-
cidade do (a) usuário (a) e guarda de pertences pessoais.

	 CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO ADULTOS E FAMÍLIAS: 
- Por encaminhamento de agentes institucionais de serviços em abordagem social;
- Por encaminhamentos do CREAS ou demais serviços socioassistenciais, de outras 
políticas públicas setoriais e de defesa de direitos;
- Demanda espontânea.

	 UNIDADE ADULTOS E FAMÍLIAS: 
- Casa de Passagem

	 ARTICULAÇÃO EM REDE:
- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais;
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de in-
clusão produtiva;
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos.

	 IMPACTO SOCIAL ESPERADO

CONTRIBUIR PARA:
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou rein-
cidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

V – Da Equipe:

Profissional Carga Horária Semanal

Assistente Social 20 hs

Psicologo 20 hs

Cuidador Social 40hs

Auxiliar de Cuidador 40hs

Auxiliar Administrativo 40hs

Auxiliar de Serviços Gerais 40hs

Cozinheiro 40hs

Coordenador 40hs

Assistente Social –com as seguintes funções: 
Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições 
sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais 
e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e proje-
tos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, tra-
balho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientar 
e monitorar ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas 
áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia fami-
liar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenhar tarefas adminis-
trativas e articular recursos financeiros disponíveis.
Psicólogo –com as seguintes funções: 
Aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento, educacional, 
trabalho e violência doméstica. Realizar outras atribuições compatíveis com sua es-
pecialização profissional.
Cuidador Social –com as seguintes funções: 
Construir e manter Relações Positivas com o Idoso; Otimizar a Qualidade de Vida 
do Idoso em geral; Prevenir situações de Riscos, tais como: Vulnerabilidade física, 
emocional, cognitiva, familiar e social;- Manter os Familiares do Idoso presentes e 
informados; Estabelecer Redes de Contatos no entorno referente ao Idoso; Cons-
truir Relações Positivas com Postura Profissional com os Familiares/Empregados e 
outros Cuidadores/Equipe de Saúde que atendam o Idoso; Construir Relações Po-
sitivas com pessoas significativas para o Idoso; Acompanhar e Auxiliar o Idoso nas 
visitas ao Supermercado, ao Banco, ao Salão de Beleza... em todas as atividades 
externas que o Idoso necessite de ajuda; Realizar atividades que envolvam Esti-
mulação/Recreação/Lazer com o Idoso, supervisionado pelo Profissional da Saúde; 
Planejar, Organizar e Executar as Atividades de Vida Diária – AVDs; Organizar e 
Manter limpos todos os ambientes que o Idoso utiliza, apenas os ambientes que 
este/Idoso utiliza; Organizar e preparar quando necessário, a Alimentação do Ido-
so, supervisionado pelo Profissional da Saúde e pelo Familiar; Auxiliar o Idoso a 
realizar a sua Higiene Pessoal diariamente; Preparar e Ministrar os Medicamentos 
necessários ao Idoso, seguindo as Prescrições Médicas pré estabelecidas; Saber 
administrar conflitos e impasses referentes ao Idoso, no geral; Verificar a Freqüência 
e Acompanhar o Idoso nas Consultas Médicas e Exames de rotina, quando necessá-
rio; Respeitar e Conhecer a Dinâmica do Idoso; Aferir diariamente os Sinais Vitais do 
Idoso, desde que esteja capacitado para tal; Obter e Conhecer o Estatuto do Idoso; 
Estar sempre atualizado/Participar de Oficinas/Reciclagens.
Auxiliar de Cuidador - com as seguintes funções: 
Auxiliar o Cuidador Social em suas atividades diárias, no que se fizer necessário.
Auxiliar Administrativo –com as seguintes funções: 
Elaborar e montar quadros demonstrativos referentes à unidade em que exerce suas 
funções; Executar tarefas de controle e estatística, conferindo e consolidando produ-
ções; Proceder à abertura de processos e fichas; Proceder à expedição de certidões; 
Controlar serviços postais; Confeccionar documentos; Confeccionar o inventário de 
bens móveis e imóveis da Prefeitura; Estudar e informar processos cuja respon-
sabilidade seja considerada de grau médio; Auxiliando na emissão de pareceres 
administrativos; Redigir portarias, decretos, editais e demais atos administrativos de 
qualquer natureza, segundo normas estabelecidas.
Auxiliar de Serviços Gerais –com as seguintes funções: 
Lavar e limpar dependências de prédios em geral, tais como: escolas, hospitais, es-
tádio, postos de saúde, etc., utilizando água, panos de chão e produtos para limpe-
za, desinfetando quando necessário; Varrer, raspar e encerar pisos e assoalhos, uti-
lizando enceradeiras e material adequado; Lavar ladrilhos, azulejos, pisos, galerias e 
vidraças com o auxílio de escovas e produtos próprios; Polir objetos, peças e placas 
metálicas, utilizando flanelas e produto polidor; Espanar móveis e vasculhar tetos, 
usando espanadores e escadas; Remover lixos e detritos, usando pá, vassoura e sa-
cos de lixo; Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas e materiais, seguindo 
orientações superiores; Armar e desarmar palanques, usando material necessário; 
Guardar e arrumar objetos, mantendo a ordem dos mesmos; Transportar pequenas 
encomendas e transmitir recados; Informar quanto a falta de materiais de limpeza e 
conservação do prédio e mobiliário; Realizar serviços externos de carga, descarga e 
entrega de volumes; Zelar, cuidar e guardar materiais sob sua responsabilidade, tais 
como: rodos, vassouras, enceradeiras, espanadores, etc.;
Cozinheiro –com as seguintes funções: 
Exercer atividade na área de cozinha envolvendo preparo de refeições e alimentos, 
separação, controle e estoque de ingredientes, preparação de molhos, ornamenta-
ção de pratos e supervisão das tarefas executadas pelos auxiliares, para atendimen-
to das exigências do cardápio e manutenção do padrão de qualidade do serviço.
Coordenador –com as seguintes funções: 
Responsável pelo acompanhamento através de visita diariamente aos CRAS e Cen-
tros Intergeracionais, pelo cumprimento das metas pactuadas, pela emissão de re-
latórios técnicos e informativos que deverão ser entregues a Superintendência de 
Atendimentos Especiais - mensalmente. Promover e coordenar as reuniões sistemá-
ticas das equipes, juntamente com os CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Cidadania, representar a equipe nas reuniões solicitadas pela SEMASC.

VI – Das Etapas:

Etapa Especificação
Indicador Físico Duração

Unidade Quant. Início Térm.

A.1 Definição gradativa dos locais de 
realização das visitas domiciliares. CRAS 1º mês 12º mês.

A.2 Seleção da equipe. Equipes 1º mês 1º mês

A.3 Elaboração de Materiais Gráficos 
(folhetos, folders e formulários) 1º mês 1º mês

A.4 Capacitação prévia da equipe téc-
nica. Reunião 1º mês 1º mês

A.5 Aquisição de Materiais de Consumo 1º mês 12º mês

A.6 Formação gradativa dos grupos. Familiar 1º mês 12º mês

A.7 Entrevista inicial de triagem com os 
usuários. Grupo 1º mês 12º mês

A.7 Visita Domiciliar Residência 1º mês 12º mês

A.8 Atendimento Individual Familiar 1º mês 12º mês

A.9 Atividades de Integração Social - 1º mês 12º mês

A.10 Capacitação continuada da equipe 
técnica Reunião Trimes-

tral 4º mês 12º mês
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A.11 Monitoramento e avaliação
Relatório

mês 1º mês 12º mês

VII - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO/ESTIMATIVA DE CUSTOS/RECUR-
SOS

PERÍODODE  12 MESES

 PLANEJAMENTO/AQUISIÇÃO/EXECUÇÃO

ESPECIFICAÇÃO MEDIDA QTDE
VALOR 
UNITÁ-

RIO

VALOR TOTAL

(12 MESES)

RECURSOS 
FMAS

DESPESAS DE CUSTEIO
MÊS 12

CONTRATAÇÃODAS

EQUIPES TÉCNICAS MÊS 12

CONTRIBUIÇÕES PREVI-
DENCIÁRIAS

MÊS 12

VIII - PLANO DE APLICAÇÃO-  12  MESES - ESTIMATIVAS

CÓDIGO 
DE DES-

PESA ESPECIFICAÇÃO

VALOR

TOTAL

VALOR DO

CONCEDENTE

VALOR DO

PROPONEN-
TE

30

DESPESAS DE CUSTEIO

MATERiAL COnSuMO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

UNIFORMES/EPI E VT

TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO

0,00

39
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TERCEIROS (PESSOA FISICA OU 
JURIDICA)

0,00

TRIBUTOS 0,00

TOTAL-
GERAL

550.826,64 550.826,64 0,00

Assim o valor MENSALESTIMADO para a execução do Programa previsto é de R$ 
45.902,22.

IX – PLANILHA DE REFERÊNCIA TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS

Profissional Carga Horária Semanal Quantidade

Assistente Social 20 1

Psicologo 20 1

Cuidador Social 40 4

Auxiliar de Cuidador

40
4

Auxiliar Administrativo 40 2

Auxiliar de Serviços Gerais 40 1

Cozinheiro 40 1

Coordenador 40 1

Total 15

Profissional R$ Mensal Unitário R$ Total Mensal R$ Total 12 Meses

Assistente Social

Psicologo

Cuidador Social

Auxiliar de Cuidador

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Cozinheiro

Total

X - DAS NORMAS GERAIS:
•	 Os postos deverão estar completos no horário pré-estabelecido;
•	 O pessoal envolvido na execução dos serviços deverá comparecer ao lo-
cal de trabalho munido de crachás de identificação;
•	 É proibida a entrada e circulação de pessoas estranhas ao Serviço sem 
autorização prévia da Coordenação e/ou Supervisão;
•	 Os objetos de uso pessoal, bem como as vestimentas dos profissionais 
devem ser guardadas nos armários destinados a este fim;
•	 É proibida aos profissionais a saída frequente do serviço. Eventual saída, 
só é permitida com autorização por escrito da Direção da unidade;
•	 É obrigatória a higienização imediata de equipamentos e utensílios 
utilizados na execução dos serviços. 
•	 É proibido fazer as refeições fora do refeitório;
•	 É proibido fumar nas dependências das unidades assistenciais;
•	 É proibido comparecer ao Serviço sobefeito de qualquer droga;
•	 É obrigatório aos funcionários comunicar à coordenação a ocorrência de 
problemas de saúde (doenças respiratórias, de pele, etc);
•	 É obrigatório aos funcionários fazer uso dos EPIs colocados à sua 

disposição e seguir as Normas de Segurança do Trabalho;
•	 A ocorrência de acidentes de trabalho deverá ser comunicada à fiscaliza-
ção do contrato;
•	 A substituição de funcionários em suas respectivas tarefas será feita de 
acordo com as necessidades da Unidade;
•	 Sempre que solicitado, o pessoal envolvido na execução dos serviços de-
verá apresentar sua qualificação para exercício da função de acordo com sua cate-
goria.

XI – FISCALIZAÇÃO:

Caberá ao gestor designado promover todas as ações necessárias ao fiel cumpri-
mento deste contrato, inclusive:
•	 determinar a retirada de qualquer empregado ou preposto da CONTRATA-
DA que, a seu critério, venha a prejudicar o bom andamento dos serviços;
•	 exigir e conferir todos os documentos que habilitou a CONTRATADA, como 
condição para a execução deste contrato;
•	 A Fiscalização dos serviços será exercida pelo representante da Prefei-
tura, aos quais incumbirá acompanhar a execução dos serviços, determinando à 
CONTRATADA as providências necessárias ao regular e efetivo cumprimento do 
contrato, bem como anotar e enquadrar as infrações contratuais constatadas, comu-
nicando as mesmas ao seu superior hierárquico.
•	 A Fiscalização deverá, quando julgá-las corretas, atestar a(s) Nota(s) 
Fiscal(is) caracterizando a aceitação dos serviços realizados, e visar os demais do-
cumentos apresentados pela Contratada. 

XII - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:
XII. 1.São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Termo ou 
decorrentes da natureza do ajuste, à:

XII.1.1. De âmbito geral:
•	 apresentar cópia autenticada do ato constitutivo, sempre que houver alte-
ração;
•	 a CONTRATADA deverá indicar preposto, durante o período de vigência, 
para representá-la sempre que for necessário;
•	 comunicar ao gestor deste contrato todas as ocorrências anormais verifica-
das na execução dos serviços, registrando-as no Livro de Ocorrências com os dados 
e circunstâncias julgados necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos;
•	 implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão per-
manente dos empregados, para obter uma operação correta e eficaz realizando os 
serviços de maneira meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem 
todas as dependências objeto dos serviços;
•	 responsabilizar-se pela conservação técnica, mecânica e operacional dos 
equipamentos instalados, de modo a mantê-las em permanente, plena e eficaz ca-
pacidade produtiva, substituindo todas as peças, partes ou componentes que se 
tornarem necessários;
•	 prestar os serviços com o máximo de zelo, e dentro dos parâmetros e roti-
nas estabelecidos pela CONTRATANTE.
•	 cumprir, além dos postulados legais vigentes (federal, estadual ou munici-
pal), as normas de segurança estabelecida pela CONTRATANTE;

XII.1.2. De âmbito pessoal (mão de obra):
•	 observar, durante a execução deste contrato, se os profissionais estão de-
vidamente identificados ;
•	 substituir o profissional por outro que atenda às mesmas exigências feitas 
com relação ao substituído, nos seguintes casos: a) gozo de férias; b) afastamentos 
previstos em lei; c) solicitação do gestor do contrato; 
•	 selecionar e treinar o pessoal que irá prestar os serviços objeto deste con-
trato;
•	 observar a legislação trabalhista e previdenciária, efetuando as anotações 
nas carteiras de trabalhos, inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida, 
quando for o caso;
•	 manter disciplina nos locais dos serviços e retirar e substituir, imediatamen-
te, o empregado com conduta inconveniente; responsabilizando-se pelo cumprimen-
to, por parte de seus empregados, das normas disciplinares e das orientações de 
segurança, instruindo-os quanto à prevenção de incêndios; 
•	 instruir os seus empregados quanto à prevenção de incêndios nas áreas 
da CONTRATANTE;
•	 manter o pessoal devidamente identificado através do uso de crachás, com 
fotografias recentes, e de forma condizente com o serviço a executar, provendo-os 
dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s necessários e de uniformes em 
quantidades suficientes para se apresentarem dentro dos padrões de eficiência e 
higiene recomendáveis;
•	 nomear pessoas responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o 
bom andamento dos mesmos, fiscalizando e ministrando a orientação necessária 
aos executantes dos serviços. Essas pessoas terão a obrigação de se reportarem, 
quando necessário, ao servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços 
prestados pela CONTRATADA e tomar as providências pertinentes para que sejam 
corrigidas todas as falhas detectadas;
•	 responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das 
normas disciplinares determinadas pela CONTRATANTE;

XII.2.São obrigações da CONTRATANTE, além de outras previstas neste termo ou 
decorrentes da natureza do ajuste, à:

•	 promover através de seu representante, o acompanhamento e a fiscaliza-
ção dos fornecimentos, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em re-
gistro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências 
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;
•	 efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o prazo e forma 
estabelecidos neste Contrato;
•	 armazenar e controlar o uso do material de consumo de propriedade da 
CONTRATADA.
•	 providenciar os materiais que sejam de seu encargo, adequadamente e em 
quantidades necessárias ao cumprimento deste contrato.

XIII - CONDIÇÕES ESPECIAIS:

•	 Não existirá para o CONTRATANTE qualquer solidariedade quanto às obri-
gações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da CONTRATADA, 

Ingredientes

Modo de preparo

FILÉ dE PEIXE ASSAdO

500 g de filé de peixe (ti-
lápia, saint peter ou ou-
tro) / 4 batatas grande 
descascada em rodelas 
de 0,5 centímetro de es-
pessura / 2 tomates pica-
dinhos / 1/2 pimentão(se 
ele for grande)
1 cebola média pica-
da em cubos / 1 colher 
(sopa) cheia de alcapar-
ras / cheiro-verde a gosto 
/ coentro a gosto (opcio-
nal) / 1/2 colher (sopa) 
de sal / 1 dente de alho 
(pequeno) bem espremi-
do / azeite a gosto

tempere o filé de peixe 
com sal e alho e reserve
misture o tomate, cebola, 
pimentão e alcaparras e 
tempere com um pouco 
de sal e junte o cheiro 
verde e coentro
reseve
unte um refratário com 
azeite, e forre com as ba-
tatas cruas
cubra as batatas com 
o peixe e por cima distri-
bua a mistura do tomate
regue com bastante 
azeite e leve ao forno 
por mais ou menos 30 a 
40 minutos
Quando secar o líquido 
que acumula no fundo 
da forma quando está 
assando e ficar dourado 
está pronto
sirva com arroz intergal 
ou branco, é uma delí-
cia!

4 postas de cação ou 
garoupa (700 gramas) / 
suco de 1 limão / 1 ce-
bola grande cortada 
em rodelas / 1 pimentão 
vermelho cortado em ro-
delas / 1 pimentão verde 
cortado em rodelas/ 2 
tomates maduros corta-
dos em rodelas / 2 co-
lheres (sopa) de coentro 
picado / 200 ml de leite 
de coco / 1 colher (sopa) 
de azeite de dendê / 2 
tabletes de caldo de ca-
marão

Ingredientes

Modo de preparo

lave bem o peixe, re-
gue com o suco de li-
mão e deixe descansar 
por cerca de 1 hora
em uma panela grande, 
coloque o peixe, a ce-
bola, os pimentões, os 
tomates e polvilhe co-
entro
esfarele os tabletes de 
caldo de camarão, mis-
ture-os ao leite de coco 
e regue o peixe
leve ao fogo baixo, 
com a panela parcial-
mente tampada, por 20 
minutos
mexa algumas vezes 
até que esteja cozido
junte o azeite de dendê 
e adicione sal
retire do fogo e sirva

MOQuECA dE PEIXE
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ATOS OFICIAIS
•	 cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da 
relação empregatícia. 
•	 Os empregados e prepostos da Contratada não terão qualquer vínculo em-
pregatício com a Contratante, correndo por conta exclusiva da primeira, todas as 
obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, fiscal e comercial, 
as quais se obrigam a saldar na época devida isentando o CONTRATANTE de qual-
quer responsabilidade solidária ou subsidiária.
•	 A CONTRATADA responsabilizar-se-á por quaisquer danos pessoais ou 
materiais causados por seus empregados ou prepostos, inclusive por omissão des-
tes, ao CONTRATANTE ou a terceiros. 
•	 Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por 
quaisquer acidentes de trabalho e execução durante a vigência dos serviços con-
tratados. 
•	 Em nenhuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca 
do objeto a que se refere o presente contrato. 
•	 A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, a contar da assinatura de contrato, sendo vedada a sub-
contratação de empresas para o objeto deste contrato, sem que haja anuência da 
CONTRATANTE. 
•	 A CONTRATADA cumprirá orientação complementar do gestor deste con-
trato quanto à execução e horário de realização dos serviços;
•	 Todos os serviços serão executados diretamente e sob a orientação e co-
mando da CONTRATANTE, cabendo ao gestor deste contrato apenas fazer as co-
municações necessárias, por intermédio dos encarregados de turma e, ou prepos-
tos, designados pela CONTRATADA;
•	 As comunicações e entendimentos do gestor deste contrato com a CON-
TRATADA serão feitos por intermédio de Livro de Ocorrências, inclusive as faltas 
ocorridas, sendo as folhas rubricadas pelas partes;
•	 Os quantitativos aqui estimados poderão sofrer alteração e para que não 
haja interrupção no atendimento por falta dos mesmos, fica desde já estabelecidos 
a possibilidade de solicitação de acréscimo de serviços conforme preceitua o artigo 
65, §1º da Lei 8.666/93;
•	 A execução dos Serviços será supervisionada pela Coordenação da unida-
de em que atuarem que controlará, junto à empresa contratada, a sua execução e 
qualidade;
•	 A unidade encaminhará relatórios informativos no tocante a qualidade e 
execução da prestação de serviços ao preposto da Empresa, até o segundo dia útil 
do mês subsequente;
•	 Todos os prestadores de serviços deverão permanecer em seus postos de 
trabalho, devidamente identificados, como vinculados da empresa contratada.

A CONTRATADA deverá manter seu pessoal devidamente identificado, bem como 
substituir e retirar imediatamente (ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas) 
da unidade qualquer empregado ou subordinado que venha a demonstrar conduta 
inadequada ou incapacidade técnica para a execução dos serviços, sempre que a 
fiscalização da Prefeitura julgar necessário, mediante solicitação com justificativa. 

A CONTRATADA fica responsável por garantir, em tempo hábil, a reposição de 
quaisquer funcionários que por ventura se ausentem ou faltem durante a execução 
dos serviços, de modo a garantir o cumprimento dos prazos estipulados no contrato. 

A CONTRATADA deverá assegurar ao pessoal alocado férias e 13º, auxílio alimenta-
ção e transporte, bem como a o cumprimento das normas de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho, obrigando seus empregados e subcontratados a utilizarem os 
equipamentos individuais indicados para elidir a periculosidade e/ou insalubridade, 

OBS: Todo o pessoal envolvido na execução dos serviços será de responsabilidade 
da CONTRATADA. 

A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos sociais, comerciais 
e fiscais, não transfere a Prefeitura a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia 
expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a 
Prefeitura além de: 

•	 Pagar pelos danos e prejuízos ocasionados pela equipe de trabalho indi-
cada, quando devidamente comprovados, serão de responsabilidade da CONTRA-
TADA;
•	 A CONTRATADA será exclusivamente responsável pelo cumprimento to-
das as obrigações fiscais, previdenciárias trabalhistas e comerciais relativas aos 
seus funcionários e a execução dos serviços.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relati-
vos à legislação social e trabalhista em vigor, no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços objeto do contrato. 

Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais inci-
dentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento Defi-
nitivo dos serviços.

Os serviços da CONTRATADA ficarão subordinados a Gerência da Prefeitura, que 
atestará cada fatura apresentada de acordo com os procedimentos habituais. 

Caberá, ainda, a CONTRATADA: 
•	 Transmitir a Prefeitura todas as comunicações oficiais por escrito.
•	 Não veicular publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia auto-
rização da Prefeitura.
•	 Não caucionar nem utilizar o Contrato para qualquer operação financeira.

Por fim, a CONTRATADA obriga-se, ainda, a manter, durante toda a execução do 
Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas no presente Contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, devendo co-
municar a Prefeitura, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 
manutenção do presente. 

XIV – DO PRAZO.

O prazo do Contrato será de 12(doze) meses.

XV – DOTAÇÃO / DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

Dotação: os custos correrão por conta do Fundo Municipal de Assistência Social.

O valor total do Contrato é de R$ 550.826,76 (quinhentos e cinquenta mil e oitocen-
tos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), devendo ser pago em 12(doze) 
parcelas mensais de R$ 45.902,22 (quarenta e cinco mil e novecentos e dois reais 
e vinte e dois centavos).

Os pagamentos serão efetuados mensalmente, por intermédio de depósito em conta 
bancária da CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento do 
recibo, com a discriminação dos serviços, cuja data de emissão será preferencial-
mente no 1º dia subsequente ao do último dia do mês vencido.

XVI – ORIENTAÇÕES FINAIS PARA ENVIO DAS PROPOSTAS:

1. Para maior entendimento quanto ao PROGRAMA, Bibliografia para con-
sulta:

TEXTO BASE do Programa Casa de Passagem – www.mds.gov.br

2. Esclarecimentos:
2.1. A seleção da instituição submetida a este Chamamento será realizada por 
meio de análises e avaliações realizadas pelo Departamento de Gestão Administra-
tiva, Orçamentária e Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social, composta 
por 3 (três) membros da equipe técnica da SEMASC, cuja esta primeira análise 
tomará como base apenas a parte financeira, sendo assim, as planilhas encaminha-
das como ANEXO I devem ser preenchidas e acompanhadas de resumo detalhado, 
lembramos aqui que todos os custos administrativos envolvidos para o bom atendi-
mento do programa devem ser incluídos e detalhados na planilha, desde equipe de 
suporte à aluguel de veículos e equipamentos, bem como materiais de consumo;
2.2. Será classificado para a apresentação da Relação de documentos abaixo 
relacionados, a Instituição que apresentar o menor valor, devemos aqui salientar 
que esta documentação deverá ser entregue na data prevista no Cronograma que 
seguirá ao final destes esclarecimentos. Documentos:
a. Estatuto da entidade registrado em cartório, bem como das respectivas 
alterações, caso existam, acompanhado da ata de eleição da sua atual diretoria;
b. 23Cadastro no CNPJ/MF, com inscrição de no mínimo de 03 (três anos);
c. Em caso de OSCIP, Certidão de qualificação junto ao Ministério da Justiça;
d. Declaração de Capacidade Técnica e operacional – expedida por entidade 
pública nos termos da Portaria Interministerial nº 424 de 30/12/2016.
e. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante,
f. Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Tributos Federais;
g. Certidão Negativa de Débito com a Receita Federal - Dívida Ativa da União;
h. Certidão Negativa de Débitos CNDpara com a Previdência Social;
i. Certidão de Regularidade para com o FGTS;
j. Declaração que não possui servidor público desta Instituição no quadro 
funcional ou administrativo; 
k. Declaração que os membros diretores da entidade não são pessoas liga-
das às integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servi-
dores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consangüíneo até 
o segundo grau, ou por adoção;
l. Declaração atestando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 
7° da Constituição Federal, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a 
partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
m. Documento firmado pelo representante legal da Entidade, indicando, quan-
do for o caso, o representante responsável pela boa administração dos recursos 
recebidos, cujo nome constará do extrato do Termo de Convênio a ser publicado no 
Diário Oficial do Município; 
n. Cópia autenticada da Carteira de Identidade e do CPF do responsável legal 
da Entidade, apto a representá-la judicial e extrajudicialmente bem como do respon-
sável indicado pela boa administração dos recursos recebidos; 
o. Declaração, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos em 
mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou com qualquer órgão 
ou entidade da Administração Pública Federal que impeçam a transferência de re-
cursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma do 
Termo de Referência.
p. Declaração de Funcionamento da Instituição no Endereço por ela declara-
do, de acordo com o art. 34, VII da Lei 13.019/14.

2.3. Estando a documentação de acordo com o solicitado, será solicitada a 
Instituição a entrega do Plano de Trabalho, atendendo de forma integral aos itens 
constantes do Termo de Referência, bem como às orientações do Ministério do De-
senvolvimento Social no que se refere a execução do Programa Criança Feliz;
2.4. Em caso da Instituição Classificada não cumprir às Etapas posteriores, 
digo, Entrega da Documentação e do Plano de Trabalho, a segunda colocada na 
Etapa Financeira (menor custo), será convidada a fazer um Lance no valor igual a 
primeira classificada, em caso de estar De Acordo com o valor, apresentará a do-
cumentação e o Plano de Trabalho de acordo com o objeto do presente Termo de 
Referência;
2.5. Destacamos por fim, que o Plano de Trabalho será de suma importância 
para a finalização desta ação, e posterior contratação.
2.6. Cronograma:
2.7. 

2.8. 

Data Fase

20 de março de 2019 Entrega da Cotação – Planilhas do ANE-
XO 1

22 de março de 2019 Instituição Classificada será comunicada 
para a entrega da documentação

25 de março de 2019 Entrega da documentação – será analisa-
da na hora

27 de março de 2019 Entrega do Plano de Trabalho

29 de março de 2019 Resultado da Análise do Plano de Tra-
balho

JOELHO dE PORCO NA 
CERVEJA

1 joelho de porco 
de 1kg/ sal a gos-
to/ Pimenta do rei-
no a gosto/ 1 colher 
(chá0 de cominho 
em grãos/ 500ml de 
cerveja/ 2 batatas 
com casca/ 1 co-
lher (sopa) de azei-
te/ 50g de bacon 
defumado cortado 
em tiras/ 1 cebola 
pequena cortada 
em tiras finas

Ingredientes

Modo de preparo

Faça alguns cortes 
na pele do joelho 
de porco.
escalde a peça 
em água fervente 
e polvilhe-a com o 
sal, a pimenta e o 
cominho.
coloque-a em uma 
travessa refratária e 
leve ao forno prea-
quecido, a 250c.
Quando começar 
a corar, vire a peça 
e regue com meta-
de da cerveja.
depois de 20 minu-
tos, diminua a tem-
peratura do forno 
para 200c.
Vire a carne, de vez 
em quando, e re-
gue com mais cer-
veja, caso a carne 
esteja ressecada.
cozinhe as batatas 
com a casca em 
água e sal.
descasque-as e 
corte-as em rodelas 
grossas.
em uma frigideira 
com o azeite, dou-
re o bacon e a ce-
bola.
junte as batatas 
cozidas e salteie.
disponha os joelhos 
de porco em uma 
travessa e sirva com 
as batatas.

SOPA dE ESPINAFRE

1 ½ cubo de caldo 
de frango sem gor-
dura para 2 litros 
de água/ 1 maço 
de espinafre (só as 
folhas)/ 1 colher 
(sopa) de farinha 
de trigo/ 1 xícara 
(chá) de leite des-
natado/ Noz-mos-
cada ralada a gos-
to/ sal a gosto

Ingredientes

Modo de preparo

Bata tudo no liqui-
dificador e leve ao 
fogo por 20 minutos.
após colocar no 
prato, regue com 
um fio de azeite ex-
travirgem.


